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COMARCAS

Terceira Entrância

Comarca de Alta Floresta

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003304-93.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

SOLANGE REGIS DE AQUINO (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAQUIM JOÃO NUNES DE SOUZA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1003304-93.2017.8.11.0007 

AUTOR: SOLANGE REGIS DE AQUINO RÉU: JOAQUIM JOÃO NUNES DE 

SOUZA Vistos. Recebo a inicial. DEFIRO a gratuidade de justiça diante da 

presunção de veracidade da afirmação da Requerente (pessoa física) de 

que não possui recursos suficientes para pagar as custas e as despesas 

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

feito deverá tramitar sob segredo de justiça, tendo em vista o disposto no 

inciso II, do art. 189 do NCPC. Haja vista que o Novo Código de Processo 

Civil revogou tão somente os arts. 16 a 18 da Lei 5.478/68, que tratavam 

da execução de alimentos, por certo que o art. 4º da Lei de Alimentos 

permanece em vigor. Assim, por imposição legal e por haver expressa 

menção da necessidade do menor no recebimento dos alimentos, e em 

razão do requerido ser empresário, conforme demostra o comprovante de 

inscrição e de situação cadastral anexo à inicial, FIXO os alimentos 

provisórios no importe de 30% (trinta por cento) do salário mínimo, a ser 

colocado à disposição da Requerente até o dia 10 (dez) de cada mês, 

devidos a partir da intimação da presente decisão. Com base no art. 167 

do Estatuto da Criança e do Adolescente, antes de apreciar o pleito de 

antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional, DETERMINO a realização de 

estudo psicossocial, devendo ser intimada a assistente social do Juízo 

para que realize o referido estudo, encaminhando o relatório no prazo de 

20 (vinte) dias. Em análise sistemática da nova ordem processual imposta 

pelo vigor da NCPC, em especial quanto ao disposto no § único do art. 693, 

no caput do art. 695 e no art. 697, vislumbra-se adequação do rito 

especial previsto na Lei de Alimentos para com o novo Procedimento 

Comum. Assim, DESIGNO audiência de conciliação para o dia 28 de 

fevereiro de 2018, às 15:00 horas, a ser realizada no Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC, no Fórum desta comarca, 

oportunidade em que “todos os esforços deverão ser empreendidos para 

a solução consensual da controvérsia”, salientando-se que a referida 

audiência “poderá dividir-se em tantas sessões quantas sejam 

necessárias para viabilizar a solução consensual” (art. 696, NCPC). 

Cite-se o requerido e intime-se a requerente a fim de que compareçam à 

audiência, acompanhados de seus advogados ou defensores públicos, 

obrigatoriamente. O mandado direcionado ao Requerido deverá conter 

apenas os dados necessários à audiência e NÃO DEVERÁ acompanhar 

cópia da petição inicial, assegurado ao réu o direito de examinar seu 

conteúdo a qualquer tempo, nos termos em que determinado no §1º do art. 

695, do CPC. Consigne-se nos mandados destinados à Requerente e ao 

Requerido que o não comparecimento injustificado será considerado como 

ATO ATENTATÓRIO À JUSTIÇA e será sancionado com MULTA de até 2% 

(dois por cento) do valor da causa.destinados aos Requeridos e r da 

causa.es entos para com o Procedimento Comum Restando infrutífera a 

conciliação, a peça contestatória deverá observar o prazo do art. 335 do 

NCPC, o qual independe de nova intimação. Após a realização do estudo 

social, voltem-me conclusos para deliberar acerca da guarda provisória. 

CIÊNCIA ao Ministério Público. Intimem-se. Alta Floresta-MT, 06 de 

dezembro de 2017. JANAÍNA REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1003257-22.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

M. C. R. D. S. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

C. R. P. C. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 1ª VARA CÍVEL PROCESSO: 1003257-22.2017.8.11.0007 

REQUERENTE: MAYRA CRISTINA RODRIGUES DE SOUZA REQUERIDO: 

CARLOS RAFAEL PEREIRA CANPOS Vistos etc. Trata-se de Ação de 

Guarda c/c pedido de tutela de urgência ajuizada por Mayra Cristina 

Rodrigues de Souza em face de Carlos Rafael Pereira Campos, ambos 

devidamente qualificados nos autos, objetivando, em síntese, a guarda 

provisória das filhas Maria Eloiza Rodrigues Pereira Campos e Izabeli 

Rodrigues de Campos. Alega a autora, em síntese, que desde a 

separação do casal há aproximadamente um ano as crianças estão sob 

sua guarda. No entanto, por temer que o requerido imotivadamente tente 

tirar as filhas de seus cuidados, pretende regularizar a guarda de fato, já 

que ele em outra ocasião proferiu ameaça. Por essas razões, pleiteia a 

concessão da guarda provisória das menores. A inicial veio instruída com 

diversos documentos. Vieram-me os autos conclusos. É o sucinto 

relatório. Fundamento e decido. Primeiramente, defiro os benefícios da 

gratuidade judiciária à parte autora (art. 99, § 3º, NCPC), advertindo-a de 

que a benesse poderá ser revogada no curso do processo, caso reste 

evidenciado que reúna condições financeiras de arcar com as custas e 

despesas processuais. Presente a verossimilhança das alegações da 

parte autora, e atento ao superior interesse das crianças, a qual demanda 

prioridade absoluta e proteção integral, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA 

para conceder a guarda provisória das menores Maria Eloiza Rodrigues 

Pereira Campos e Izabeli Rodrigues de Campos à genitora Mayra Cristina 

Rodrigues de Souza, na forma dos artigos 33/35 do Estatuto da Criança e 

do Adolescente – Lei n. 8.069/90. Lavre-se o termo respectivo, 

INTIMANDO-SE a autora para comparecer à Secretaria da 1ª Vara, a fim 

de subscrevê-lo. Em prosseguimento ao feito, nos termos do artigo 695 do 

NCPC, designo audiência de conciliação para o dia 22 de fevereiro de 

2017, às 13h40min, a ser realizada pelo CEJUSC desta Comarca. CITE-SE 

e INTIME-SE a parte requerida, para comparecimento à audiência, 

consignando-se as advertências do art. 334, § 8º, e art. 344, ambos do 

NCPC, cientificando-a de que o prazo de contestação (15 dias) será 

contado na forma do art. 335 do NCPC. Intime-se pessoalmente a 

requerente para comparecimento à audiência. DETERMINO, ainda, a 

realização de estudo psicossocial pela equipe multidisciplinar na 

residência da autora, bem como da parte requerida, juntando-se os 

respectivos relatórios no prazo de 05 (cinco) dias antes da audiência de 

conciliação. Providencie a Secretaria do Juízo as comunicações 

necessárias. Ciência a Defensoria e ao Ministério Público. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Alta Floresta-MT, 30 de novembro de 2017. 

JANAINA REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003089-20.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

A. M. D. F. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

F. R. D. A. (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DESPACHO Numero do Processo: 1003089-20.2017.8.11.0007 

EXEQUENTE: AUELICA MENDES DE FRANCA EXECUTADO: FABIO 

REZENDE DE AZEVEDO Vistos. Inicialmente, DEFIRO a gratuidade de 

justiça diante da presunção de veracidade da afirmação da Exequente 

(pessoa física) de que não possui recursos suficientes para pagar as 

custas e as despesas processuais, nos termos do §3º, do Art. 99, da Lei 

13.105/15. Outrossim, concedo os benefícios do art. 212, §2° do NCPC, 

caso necessário, segundo constatação do Oficial de Justiça. Pois bem, 

trata-se de procedimento de cumprimento de sentença de alimentos, pelo 

rito do art.523 e seguintes do novo Código de Processo Civil. Intime-se 

pessoalmente o executado para que, no prazo de 15 (quinze) dias, efetue 

o pagamento do valor indicado no demonstrativo discriminado e atualizado 

do crédito, acrescido de custas, se houver. Fica o executado advertido de 

que, transcorrido o prazo de 15 (quinze) dias previsto no art.523 do NCPC 

sem o pagamento voluntário, ini-cia-se o prazo de 15 (quinze) dias para 

que, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, sua impugnação. Não efetuado o pagamento, munido da 

segunda via do mandado, o Oficial de Justiça deverá proceder à penhora, 

avaliação e intimação de tantos bens quantos necessários para a garantia 

da execução. Caso o executado não seja encontrado no endereço 

descrito à exordial, proceda-se o Oficial de Justiça o arresto de bens do 
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executado quantos bastem para a satisfação da dívida. Não ocorrendo o 

pagamento voluntário no prazo do artigo 523 do CPC, o débito será 

acrescido de multa de 10 (dez) por cento e, também, de honorários de 

advogado de 10 (dez) por cento. Intime-se o ilustre representante do 

Ministério Público. Cumpra-se. Alta Floresta-MT, 16 de novembro de 2017. 

JANAÍNA REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1003314-40.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

D. C. R. D. S. (AUTOR)

A. R. F. (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

A. D. S. F. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 1ª VARA CÍVEL PROCESSO: 1003314-40.2017.8.11.0007 

AUTOR: DELANE CRISTINA RIPARDO DE SOUZA RÉU: ADRIANO DOS 

SANTOS FERNANDES Vistos etc. 1) RECEBO a inicial em todos os seus 

termos. 2) Processe-se em SEGREDO DE JUSTIÇA (CPC/2015, art. 189, II) 

e com ISENÇÃO de custas. 3) Quanto ao pedido de fixação de alimentos 

provisórios em favor do menor, uma vez comprovada a relação de 

parentesco (certidão de nascimento juntada nos autos), tal pedido deve 

ser DEFERIDO. Analisando os autos, vejo que a parte autora juntou nos 

autos o holerite do requerido, contudo o documento é referente ao mês de 

julho de 2015. Assim, diante da inexistência de prova acerca dos reais 

ganhos atuais do requerido, ARBITRO os alimentos provisórios em trinta 

por cento (30%) do salário mínimo vigente, atualmente correspondente a 

R$ 281,10 (duzentos e oitenta e um reais e dez centavos), que serão 

devidos a partir da citação e prosseguir até decisão final da causa, todo 

mês, sob as penas da lei. 4) Em análise sistemática da nova ordem 

processual imposta pelo vigor do NCPC, em especial quanto ao disposto 

no parágrafo único do art. 693, no caput do art. 695 e no art. 697, 

vislumbra-se adequação do rito especial previsto na Lei de Alimentos para 

com o novo Procedimento Comum das ações de família. Assim, CITE-SE 

pessoalmente a parte ré, mediante expedição de carta precatória, para 

comparecer à audiência de mediação e conciliação que será realizada 

pelo CEJUSC desta Comarca no dia 28 de fevereiro de 2018, às 

14h20min., observando-se o disposto no § 1º do art. 695 do CPC/2015 (o 

mandado de citação conterá apenas os dados necessários à audiência e 

deverá estar desacompanhado de cópia da petição inicial, assegurado ao 

réu o direito de examinar seu conteúdo a qualquer tempo) e que a citação 

deverá ocorrer com antecedência mínima de 15 dias da data supra 

designada (CPC, art. 695, § 2º), bem como, que a parte ré deverá 

comparecer à audiência acompanhada de seu advogado, ou, de Defensor 

Público (CPC, art. 695, § 4º). 4.1) CONSIGNE-SE, por fim, no ato de citação 

que, caso não haja autocomposição na audiência, a parte ré terá prazo de 

quinze (15) dias, a contar da data da audiência supra designada 

(CPC/2015, art. 335, I), para apresentar resposta, sob pena de se 

presumirem verdadeiros os fatos narrados na inicial (CPC/2015, art. 344). 

5) INTIMEM-SE a parte autora e seu advogado para comparecerem à 

audiência supra designada. 6) NOTIFIQUE-SE o Ministério Público e a 

Defensoria Pública. 7) PROVIDENCIE a Secretaria de Vara o 

cadastramento do menor junto ao Sistema PJe, no polo ativo, também na 

qualidade de autor. 8) PROVIDENCIE, também, o necessário para 

publicação da presente decisão no Diário de Justiça Eletrônico (DJE), 

observado os critérios de publicação para as ações que tramitam em 

segredo de justiça. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Alta 

Floresta-MT, 5 de dezembro de 2017. JANAÍNA REBUCCI DEZANETTI Juíza 

de Direito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001814-36.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ADAIR DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO LUIZ DO AMARAL OAB - MT0013120S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

O presente expediente tem por finalidade, nos termos do processo acima 

indicado: I) certificar a tempestividade da Contestação sob Id 10960939; II) 

intimar a Parte Autora para apresentar Réplica, no prazo de 15 (quinze) 

dias, quando poderá manifestar-se também acerca do Laudo Pericial de Id 

10353366. VINICIUS AUGUSTO JANS PAIVA Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1003171-51.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CLEBER GILBERTO DE SANTANA MENDES (REQUERENTE)

GILBERTO MENDES (REQUERENTE)

VIVIANE APARECIDA MENDES (REQUERENTE)

VIVIETE DE FATIMA MENDES (REQUERENTE)

BARBARA JOSINA MENDES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DESPACHO Numero do Processo: 1003171-51.2017.8.11.0007 

REQUERENTE: GILBERTO MENDES, BARBARA JOSINA MENDES, VIVIANE 

APARECIDA MENDES, VIVIETE DE FATIMA MENDES, CLEBER GILBERTO 

DE SANTANA MENDES Vistos. 1- DEFIRO a gratuidade de justiça diante da 

presunção de veracidade da afirmação dos Requerentes (pessoa física) 

de que não possuem recursos suficientes para pagarem as custas e as 

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

2- Oficie-se ao Banco Bradesco, para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

informe nos autos, os valores vinculados à conta 0003907473, bem como 

em fundo de FGTS/PIS/PASEP de titularidade da “de cujus”, Sra. Maria 

Salete de Santana Mendes, CPF nº 807.555.771-91. Às providências. 

Cumpra-se Alta Floresta-MT, 24 de novembro de 2017. JANAÍNA REBUCCI 

DEZANETTI Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002752-31.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA SIQUEIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE DO NASCIMENTO OAB - MT17972/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1002752-31.2017.8.11.0007 

REQUERENTE: MARIA SIQUEIRA DOS SANTOS REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A Ofício n.º 25/2017-GAB1ª Alta 

Floresta/MT, 15 de Dezembro de 2017. À sua Excelência o Senhor 

Desembargador – Relator Sebastião de Moraes Filho Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso Assunto: Informações ao Agravo de Instrumento 

n.º 1013284-85.2017.8.11.0000 - Classe CNJ 202 - Comarca de Alta 

Floresta/MT. Excelentíssimo Senhor Relator, Sirvo-me do presente para 

apresentar-lhe as informações requisitadas, datado de 12 de Dezembro 

de 2017, recebido por esta Magistrada em 14 de Dezembro de 2017, 

referente ao Agravo de Instrumento n.º 1013284-85.2017.8.11.0000 - 

Classe CNJ 202 - Comarca de Alta Floresta/MT (Ação de Declaratória – 

Autos n. 1002752-31.2017.8.11.0007), em que é agravante Banco 

Bradesco Financiamentos S.A, e agravado Maria Siqueira dos Santos. 

Primeiramente, cumpre-me informar à Vossa Excelência que o agravante 

cumpriu o disposto no artigo 1.018, §2º do Código de Processo Civil. No 

que tange às informações propriamente ditas, informo que determinei o 

cumprimento da decisão proferida no Agravo de Instrumento nº. 

1013284-85.2017.8.11.0000, a qual deferiu a liminar para suspender os 

efeitos da decisão recorrida (ID n. 10239413). Acreditando ter prestado as 

informações necessárias ao julgamento do Agravo de Instrumento, 

coloco-me a disposição para quaisquer outros esclarecimentos que 

Vossa Excelência entender necessários. Respeitosamente, JANAÍNA 

REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito Vistos. Tendo em vista a decisão 

proferida no Agravo de Instrumento nº. 1013284-85.2017.8.11.0000, 

SUSPENDO os efeitos da decisão recorrida, a qual foi prolatada junto ao Id 

n. 10239413. Juntem-se aos autos as informações prestadas por este 

Juízo ao Relator, por meio do ofício n.º 25/2017-GAB1ª. Registro que as 

informações foram enviadas na presente data ao Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, via malote digital, pelo gabinete. 

Intimem-se.Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Alta Floresta/MT, 15 

de Dezembro de 2017. JANAÍNA REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito 

INFORMAÇÕES EM PDF EM ANEXO
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Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001589-16.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LOURIVAL FRANCA DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TAINA DE CAMPOS RONDON OAB - MT22017/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

O presente expediente tem por finalidade, nos termos do processo acima 

indicado: I) certificar a tempestividade da Contestação sob Id 10959850; II) 

intimar a Parte Autora para apresentar Réplica, no prazo de 15 (quinze) 

dias, oportunidade na qual poderá manifestar-se também acerca do Laudo 

Pericial de Id 10351711. VINICIUS AUGUSTO JANS PAIVA Gestor 

Judiciário

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003090-05.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

S. S. S. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

M. Y. A. F. (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DESPACHO Numero do Processo: 1003090-05.2017.8.11.0007 

EXEQUENTE: SUELI SANTOS SILVA EXECUTADO: MARCOS YOCHIMI 

ANTELLI FUKURO Vistos. Inicialmente, DEFIRO a gratuidade de justiça 

diante da presunção de veracidade da afirmação da Exequente (pessoa 

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

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

Outrossim, concedo os benefícios do art. 212, §2° do NCPC, caso 

necessário, segundo constatação do Oficial de Justiça. Pois bem, trata-se 

de procedimento de cumprimento de sentença de alimentos, pelo rito do 

art.523 e seguintes do novo Código de Processo Civil. Intime-se 

pessoalmente o executado para que, no prazo de 15 (quinze) dias, efetue 

o pagamento do valor indicado no demonstrativo discriminado e atualizado 

do crédito, acrescido de custas, se houver. Fica o executado advertido de 

que, transcorrido o prazo de 15 (quinze) dias previsto no art.523 do NCPC 

sem o pagamento voluntário, ini-cia-se o prazo de 15 (quinze) dias para 

que, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, sua impugnação. Não efetuado o pagamento, munido da 

segunda via do mandado, o Oficial de Justiça deverá proceder à penhora, 

avaliação e intimação de tantos bens quantos necessários para a garantia 

da execução. Caso o executado não seja encontrado no endereço 

descrito à exordial, proceda-se o Oficial de Justiça o arresto de bens do 

executado quantos bastem para a satisfação da dívida. Não ocorrendo o 

pagamento voluntário no prazo do artigo 523 do CPC, o débito será 

acrescido de multa de 10 (dez) por cento e, também, de honorários de 

advogado de 10 (dez) por cento. Intime-se o ilustre representante do 

Ministério Público. Cumpra-se. Alta Floresta, 17 de novembro de 2017. 

JANAÍNA REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000688-82.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

P. D. M. (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

R. D. E. S. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 1ª VARA CÍVEL PROCESSO: 1000688-82.2016.8.11.0007 

AUTOR: PATRICIA DE MORAES RÉU: RILDO DO ESPIRITO SANTO Vistos. 

DETERMINO a intimação do Executado para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, pague o débito alimentar no valor de R$ 12.776,99 (doze mil 

setecentos e setenta e seis reais e noventa e nove centavos), conforme 

demonstrativo sob ID 5799014, sob pena de acréscimo de multa de 10%, 

nos termos do §1º, do art. 523 do CPC. Consigne no mandado as 

advertências do parágrafo 2º do art. 523 do CPC. Não efetuado 

tempestivamente o pagamento voluntário do valor acima descrito, 

DETERMINO a intimação da parte exequente, para que, no prazo de 10 

(dez) dias, apresente cálculo que contemple os encargos previstos no 

§1º, do art. 523, do CPC. Cientifique-se o Executado que, transcorrido o 

prazo previsto no art. 523 do CPC, sem o pagamento voluntário, inicia-se o 

prazo de 15 (quinze) dias para impugnação, nos próprios autos, 

independentemente de penhora ou nova intimação. Caso o executado não 

seja encontrado no endereço descrito na exordial, deverá o Sr. Oficial de 

Justiça certificar e proceder ao arresto de tantos bens quantos bastem 

para a satisfação da dívida. Defiro os benefícios do art. 212, § 2º, do 

NCPC, caso necessário. Dê-se vista dos autos ao Ministério Público para 

manifestação. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Alta 

Floresta, 2 de abril de 2017. JANAÍNA REBUCCI DEZANETTI Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002407-65.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ASSAF & ASSAF LTDA - EPP (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISABETE APARECIDA DA SILVEIRA ARAUJO DA SILVA OAB - 

MT0008341S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VICENTE PAULO GOMES (RÉU)

 

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

termos do processo acima indicado, para manifestar-se quanto ao 

prosseguimento do feito, no prazo de 15 (quinze) dias, requerendo o que 

entender pertinente em Direito. VINICIUS AUGUSTO JANS PAIVA Gestor 

de Secretaria

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003473-80.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BATISTA LOPES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Wolney Ceza Mesquita Toledo OAB - MT7260/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNCAB-FUNDACAO PROFESSOR CARLOS AUGUSTO BITTENCOURT 

(RÉU)

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DESPACHO Numero do Processo: 1003473-80.2017.8.11.0007 

AUTOR: BATISTA LOPES RÉU: FUNCAB-FUNDACAO PROFESSOR 

CARLOS AUGUSTO BITTENCOURT, GOVERNO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO Vistos. Pela nova sistemática conferida pelo Código de Processo 

Civil de 2.015 (Lei 13.105), a pessoa natural ou jurídica com insuficiência 

de recursos tem direito à gratuidade da justiça (art. 98), havendo 

presunção de veracidade da alegação de insuficiência feita por pessoa 

natural. Todavia, havendo elementos que evidenciem a falta dos 

pressupostos legais para a concessão da gratuidade, poderá o 

Magistrado, antes de indeferir o pedido, determinar que a parte traga aos 

autos a comprovação dos preenchimentos do referidos pressupostos, 

nos termos do §2º, do art. 99, do CPC/15. Trata-se de dispositivo legal 

plenamente recepcionado pelo texto constitucional, visto que o inciso 

LXXIV, do art. 5º da Constituição Federal de 1.988 assim preleciona: “o 

estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos”. Pois bem. “In casu”, verifico 

haver indícios da ausência dos pressupostos legais para a concessão 

das benesses da gratuidade da justiça, isto porque o autor não juntou 

acostou à inicial declaração de hipossuficiência nem qualquer outro 

documento que comprovasse sua situação econômica. Assim sendo, 

INTIME-SE o autor para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente a 

declaração de hipossuficiência e, que não possui recursos para pagar as 

custas e despesas processuais, seja por meio de declaração de imposto 

de renda (2017) holerites, extratos bancários ou demais documentos que 

se considere pertinente. Cumpra-se. Alta Floresta-MT, 15 de dezembro de 

2017. JANAÍNA REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 99162 Nr: 590-56.2012.811.0007

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

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

 PARTE(S) REQUERIDA(S): H. P. Castro - Engenharia e Arquitetura - ME

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

Alta Floresta-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Eduardo Marcatto 

Cirino - OAB:7835/MT

 Vistos.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Município de Alta 

Floresta/MT visando sanar a omissão e/ou contradição supostamente 

existente na sentença proferida à fl. 207

Alega que houve omissão e/ou contradição na sentença embargada 

quanto a suspensão de uma CDA.

 Pois bem.

Considerando-se o caráter infringente dos presentes Aclaratórios, em 

observância aos Princípios do Contraditório e da Ampla Defesa, determino 

a intimação da Embargada para que se manifeste no feito, no prazo de 05 

(cinco) dias (art. 1.023, §2º do CPC).

Após, voltem-me conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 95353 Nr: 3693-08.2011.811.0007

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

DO TRABALHO

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

 PARTE(S) REQUERIDA(S): H. P. Castro - Engenharia e Arquitetura - ME

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

Alta Floresta-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Eduardo Marcatto 

Cirino - OAB:7835/MT

 Vistos em correição.

 Cuida-se de Ação de Execução Fiscal proposta pela Fazenda Pública 

Municipal de Alta Floresta/MT, em desfavor de H. P. Castro – Engenharia e 

Arquitetura, ambos devidamente qualificados nos autos.

À fl. 148 a Exequente peticionou informando que o débito foi quitado 

parcialmente diante do pagamento das obrigações tributárias contidas nas 

CDA’s ns.º 3329/2011, 3330/2011, 3331/2011, 3345/2011, 3348,2011, 

3410/2011 e 3415/2012, requerendo a extinção do feito em relação à 

aludida certidão, bem como o suspensão do feito em relação às demais 

CDA’s.

 Os autos me vieram conclusos.

É o relatório.

Fundamento e DECIDO.

Pois bem. Considerando que a parte Executada liquidou parcialmente o 

saldo devedor, o processo será julgado com resolução de mérito.

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

JULGO A PRESENTE AÇÃO DE EXECUÇÃO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

O feito permanece incólume quanto às demais CDA´s, porém suspendo 

pelo prazo de 6 (seis meses) a partir desta data diante do requerimento de 

fl. 149.

Inexistente a condenação do executado ao ônus da sucumbência nesta 

fase procedimental.

Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 99162 Nr: 590-56.2012.811.0007

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

DO TRABALHO

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

 PARTE(S) REQUERIDA(S): H. P. Castro - Engenharia e Arquitetura - ME

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

Alta Floresta-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Eduardo Marcatto 

Cirino - OAB:7835/MT

 Vistos em correição.

Intime-se a Fazenda Pública Municipal, para que, no prazo de 10 (dez) 

dias, promova o andamento do feito executivo, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 97069 Nr: 5580-27.2011.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MRF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LJF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Célia de Julio - 

OAB:13.227-B / MT, Dakari Fernandes Tessmann - OAB:32.548/GO, 

Jordana Boldori - OAB:13915/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007, impulsiono 

estes autos com o fito de intimar a Parte Autora, na figura de seus 

Advogados, para manifestar-se acerca da Carta Precatória devolvida com 

diligência negativa (Ressalva "Mudou-se"), bem como para apresentar 

endereço atualizado do Requerido, no prazo de 5 (cinco) dias, 

observadas as prerrogativas do Art. 186, §3º do CPC.

VINICIUS AUGUSTO JANS PAIVA

Gestor Judiciário

Citação

Citação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1003263-29.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ANA APARECIDA DE SOUZA CORDEIRO (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

SONIA MATIAS FERNANDES (RÉU)

CARLOS ANTONIO FERNANDES (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO: 30 (TRINTA) DIAS Dados do 

Processo: Processo: 1003263-29.2017.8.11.0007 Valor causa: R$ 

25.000,00 Tipo: Cível Espécie: USUCAPIÃO (49) Autor: ANA APARECIDA 

DE SOUZA CORDEIRO Réu: CARLOS ANTONIO FERNANDES, SONIA 

MATIAS FERNANDES Data de Distribuição da Ação: 30/11/2017 

FINALIDADE: CITAÇÃO DOS TERCEIROS E EVENTUAIS INTERESSADOS 

quanto aos termos da presente Ação de Usucapião, consoante consta da 

petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

contados da expiração do prazo deste edital, CONTESTAR o feito, sob 

pena de serem presumidos verdadeiros os fatos articulados na Exordial. 

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Ação de Usucapião que visa a 

declaração de domínio do Lote 16, Quadra 13, Setor NW-A, nesta Cidade 

de Alta Floresta/MT, objeto da Matricula 6.694, Livro 2-AG do Cartório de 

Regristro de Imóveis da Comarca. Despacho/Decisão: Vistos. 1) DEFIRO o 

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

acaso verificadas as hipóteses legais. 2) Tendo em vista a possibilidade 

de existência de direito indisponível para o caso em tela (terras públicas), 

DEIXO de designar, por hora, a audiência de conciliação ou mediação 

prevista no art. 334, do Novo Código de Processo Civil. 3) CITE-SE o réu, 

devendo constar que o prazo para responder aos termos da presente 

ação é de quinze (15) dias, e que, não contestada em tal prazo, se 

presumirão aceitos como verdadeiros os fatos articulados na inicial, nos 

termos previstos no art. 344, do CPC. 4) CITEM-SE pessoalmente os 

confinantes do imóvel usucapiendo (art. 246, § 3º, do CPC), devidamente 

arrolados pela autora, no prazo de 10 dias, e, por edital, com prazo de 30 

dias, os eventuais interessados, nos termos do artigo 259, I, do CPC, para 

contestarem no prazo legal. 5) Em analogia ao art. 216-A, IV, § 3º, da Lei 

nº 6.015/1973 (art. 1.071, do CPC), INTIMEM-SE para manifestarem 

interesse na causa, os representantes da União, Estado e Município. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Intimem-se. Alta Floresta-MT, 12 de 

dezembro de 2017. JANAÍNA REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito E, para 

que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa 

alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será publicado nos 

termos do Art. 257, II do Código de Processo Civil. Alta Floresta/MT, 15 de 

dezembro de 2017. Atenciosamente, VINICIUS AUGUSTO JANS PAIVA 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 1ª VARA DE ALTA FLORESTA E 

INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (66) 35123600

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001205-87.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

VITORIO GERVASIO NETO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO LUIZ DO AMARAL OAB - MT0013120S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Numero do Processo: 1001205-87.2016.8.11.0007 

AUTOR: VITORIO GERVASIO NETO RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Vistos. VITÓRIO GERVÁSIO NETO propôs a presente 

ação de aposentadoria por invalidez com pedido de tutela antecipada em 

face do INSS – Instituto Nacional do Seguro Social, aduzindo o 

preenchimento dos requisitos legais para a concessão do benefício de 

aposentadoria por invalidez. Com a inicial coligiu documentos ao PJe. A 

inicial foi recebida, sendo determinada a realização de exame pericial (Id. 

4358891). O médico nomeado, apresentou o respectivo laudo (Id. 

6755733, esclarecendo que o autor é portador de abaulamento discal 

difuso em coluna lombar, níveis L4/L5 e l5/S1. Outrossim, concluiu na 

resposta aos quesitos C e D apresentados pelo juízo (Id. 6755733 - Pág. 

7) que o autor está incapacitada de forma parcial e temporária. Ademais 

relatou a possibilidade de tratamento/restabelecimento. Citado o requerido 

ofertou contestação e manifestação quanto ao laudo pericial ao Id. 

7245313. Impugnação à contestação, bem como manifestação quanto ao 

laudo pericial ao Id. 8222517. Saneado o feito ao Id. 8679688, designou-se 

audiência de instrução. Realizada audiência de instrução fora juntado o 

termo juntamente os áudios e vídeos da oitiva do autor e das testemunhas 

presentes, conforme Id. 9460151, ao Id 9512351. É o relato do necessário. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Trata-se de ação que visa a concessão de 

aposentadoria por invalidez e o restabelecimento de auxílio-doença face 

ter a Autora sido acometido por doença funcional, com a redução de sua 

capacidade laborativa. A ação é procedente em parte. Explico. Dispõem o 

art. 25, “caput” e inciso I, e art. 42, “caput”, da Lei nº 8.213/91: “Art. 25. A 

concessão de prestações pecuniárias do Regime Geral de Previdência 

Social depende dos seguintes períodos de carência, ressalvado o 

disposto no art. 26: I – auxílio-doença e aposentadoria por invalidez: 12 

(doze) contribuições mensais; II – (...); III – (...). Art. 42. A aposentadoria 

por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência, será 

devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for 

considerado incapaz e insuscetível de reabilitação para o exercício de 

atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto 

permanecer nesta condição.” Da conjugação das citadas normas legais, 

conclui-se ser devida aposentadoria por invalidez ao segurado da 

Previdência Social que, cumprindo a carência de doze contribuições 

mensais, venha a ser considerado incapaz e insuscetível de reabilitação 

para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência. Assim 

sendo, são requisitos para a concessão de aposentadoria por invalidez: 

a) cumprimento do período de carência; b) qualidade de segurado; c) 

incapacidade total e definitiva para o trabalho. In casu, submetido o autor à 

perícia técnica, atestou o expert do Juízo que existe incapacidade parcial 

e temporária para as funções que anteriormente exercia, as quais exigem 

esforço físico. Com efeito, segundo constou no laudo pericial às ao Id. 

6755733, há “diagnóstico médico esclarecendo que o autor é portador de 

abaulamento discal difuso em coluna lombar, níveis L4/L5 e l5/S1 pelo Dr. 

Franthiesco Marassi Zabon CRM: 8141-MT; bem como que a incapacidade 

é “temporário 6 meses a 1 ano”, patologia que “traz limitações, para 

atividades que exijam esforços físicos”. Prossegue o Sr. Perito 

asseverando que “a incapacidade é para sua atividade laboral. O autor 

poderá ter acesso a reabilitação por meio do tratamento indicado”. Assim, 

em razão do diagnóstico apresentado ao Id. 6755733, ante a ausência de 

inaptidão definitiva para qualquer espécie de trabalho e, considerando a 

possibilidade tratamento do autor, a temporariedade de sua incapacidade e 

a possibilidade de sua reabilitação, entendo que a IMPROCEDÊNCIA do 

pedido de concessão de aposentadoria por invalidez é medida que se 

impõe e ainda, que a requerente DEVE se submeter ao programa de 

reabilitação profissional. Ademais, o autor, documental e 

testemunhalmente, comprovou de forma harmônica e segura o 

preenchimento dos requisitos legais, para o recebimento do benefício de 

auxílio doença. Dessa forma, considerando a incapacidade parcial e 

temporária da Autora, concedo-lhe o AUXILIO-DOENÇA, devido desde a 

data da cessação do benefício 26/02/2016 (Id. 4296403-pag. 7) até o 

prazo de 01 (um) ano, a contar da intimação da requerida dessa sentença. 

Dessa forma, determino seja o Autor submetido a programa de reabilitação 

profissional, junto ao INSS, sob pena de cessação do benefício ora 

concedido, a ser implantado, no prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da 

intimação da autarquia previdência. DISPOSITIVO Diante do exposto, com 

fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC, JULGO PROCEDENTE em parte o 

pedido inicial, com resolução de mérito para INDEFERIR o pedido de 

aposentadoria por invalidez e DEFERIR ao Autor apenas o benefício do 

auxílio-doença, pelo período de 12 (doze) meses a partir da intimação 

desta sentença, devido desde a data da cessação do benefício 

26/02/2016 (Id. 4296403-pag. 7). Dessa forma, DETERMINO seja o Autor 

submetido a programa de reabilitação profissional, junto ao INSS, sob pena 

de cessão do benefício ora concedido, bem se submeta a tratamento 

médico indicados no laudo pericial. Ante o reconhecimento do mérito dos 

pedidos CONCEDO a tutela de urgência. Inadmissível a condenação da 

parte requerida ao pagamento das custas e despesas processuais por 

ser isenta, conforme prevê o art. 3º, I, da Lei Estadual nº 7.603/2001. 

Condeno o INSS ao pagamento dos honorários advocatícios em 10% 

sobre as prestações vencidas até a prolação da sentença), 

observando-se a regra cunhada na Súmula 111 do STJ, nos termos do 

artigo 85, §2º do CPC. INTIME-SE e CUMPRA-SE, providenciando e 

expedindo o necessário. No mais, havendo recurso das partes, 

remetam-se os autos a instância “ad quem” (E. TJ-MT) para o exame do 

recurso. Sentença sujeita à remessa necessária ante sua iliquidez. 

Requisitem-se o pagamento dos honorários periciais junto ao sistema 

AJG-JF. Nos termos do art. 1.288 da CNGC, estes são os dados da 

implantação do benefício: nome do Segurado: VITÓRIO GERVÁSIO NETO; 

beneficio concedido: Auxílio-doença; renda mensal: 80% (oitenta por 

cento) do salário de contribuição; data da cessação do benefício 

26/02/2016 (Id. 4296403-pag. 7)., pelo período de 12 (doze) meses a partir 

da intimação desta sentença; prazo para autarquia cumprir a sentença: 60 

(sessenta) dias para o seu cumprimento. Devendo incidir juros de mora de 

0,5% ao mês a partir da citação e correção monetária pelos índices 

oficiais de poupança desde o vencimento de cada parcela; Certificado o 

trânsito em julgado, caso não seja requerido o cumprimento de sentença 

no prazo de 30 (trinta) dias, ao arquivo com as anotações e baixas de 

estilo. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. Alta 

Floresta-MT, 14 de dezembro de 2017. JANAÍNA REBUCCI DEZANETTI 

Juíza de Direito

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1002325-34.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIA VALENTE TREVISAN (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA CIPRIANI OAB - MT21468/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (RÉU)

 

Processo: 1002325-34.2017.8.11.0007 Nos termos da legislação vigente e 

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

intimar a Advogada da parte autora acerca da decisão de id. 11119807, 

com audiência de conciliação designada para o dia 23.03.2018, às 

13h40min, que será realizada no CEJUSC desta Comarca. OBSERVAÇÃO: 

O processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

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

Floresta, 15 de dezembro de 2017. Moacir de Castilho Matrícula 7104

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002734-10.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

REFLORESTA REFLORESTADORA LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALANA GABI SICUTO OAB - MT0018450A (ADVOGADO)

SANDRO NASSER SICUTO OAB - MT5126-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RICARDO MASTRANGELLI (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1002734-10.2017.8.11.0007 

AUTOR: REFLORESTA REFLORESTADORA LTDA - ME RÉU: RICARDO 

MASTRANGELLI Vistos, 1 - Diante do pagamento das custas processuais 

e do que dispõe o art. 334 do NCPC, DESIGNO sessão de conciliação para 

o dia 23.03.2018, às 14h20min, que será realizada no CEJUSC. 2 – Nos 
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termos do § 3º do art. 334 do NCPC, o polo ativo será intimado por meio do 

advogado e o passivo será citado, no máximo, 20 dias antes da audiência 

designada. 3 – Os envolvidos deverão comparecer, obrigatoriamente, com 

seus respectivos advogados ou defensor público, ressaltando a 

importância do que prevê o §5º do art. 334 do CPC. 5 – Conste nas 

comunicações que o não comparecimento na audiência ora designada 

será considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado 

com multa de até 2% da vantagem econômica pretendida ou do valor da 

causa, revertida em favor do Estado. 6 – O início do prazo para 

contestação, que é de 15 dias, será nos termos do art. 335 do NCPC. 7 - 

No tocante ao pedido antecipatório, respeitando entendimentos 

divergentes, tenho como pertinente possibilitar que os envolvidos optem 

pela efetividade e celeridade da autocomposição, razão pela qual, se for o 

caso, a análise ocorrerá após o prazo para contestação. Às providências 

para a citação e realização da solenidade. Cristiane Padim da Silva Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001098-43.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO SCHULZE OAB - MT0016807S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROGERIO DOS ANJOS FEITOSA (REQUERIDO)

 

Processo: 1001098-43.2016.8.11.0007 Nos termos da legislação vigente e 

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

intimar o(a) patrono(a) da parte autora acerca da certidão do Sr. Oficial de 

Justiça de id. 11086314, no prazo de cinco (05) dias. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

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

Floresta, 15 de dezembro de 2017. Moacir de Castilho Matrícula 7104

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 99742 Nr: 1245-28.2012.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Juraci Lopes de Azevedo

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

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

OAB:MT 13120-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

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

autora a manifestar-se no prazo de 10 dias, manifestar sobre o laudo 

pericial de fls. 141/142.

3ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003384-57.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

J. M. L. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELEN DAIANE MAGALHAES DE OLIVEIRA OAB - MT19520/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

E. D. A. L. (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1003384-57.2017.8.11.0007 

EXEQUENTE: JULIANA MARIA LOURENCO EXECUTADO: EMANUEL DE 

ARAUJO LIMA Vistos. Trata-se de execução provisória de alimentos 

proposta por JOÃO MANOEL LOURENÇO LIMA, representado por sua 

genitora JULIANA MARIA LOURENÇO em face EMANUEL DE ARAUJO 

LIMA, todos qualificados nos autos. Com a inicial foram acostados 

documentos ao Pje. Vieram-me os autos conclusos. É a breve síntese. 

DECIDO. Analisando detidamente os autos, verifico que os autos de origem 

(ação de alimentos), em relação aos quais a parte exequente pleiteia a 

execução, tramitam perante o Juízo da 1ª Vara desta Comarca (Autos n.º 

2007/176, cód. 52989). Pois bem. Pela disposição do artigo 531, § 2º, do 

CPC/2015, a execução de alimentos oriunda de título judicial será 

processada nos próprios autos da ação principal, a depender se os 

alimentos são provisórios ou definitivos, vejamos: Art. 531. O disposto 

neste Capítulo aplica-se aos alimentos definitivos ou provisórios. § 1o A 

execução dos alimentos provisórios, bem como a dos alimentos fixados 

em sentença ainda não transitada em julgado, se processa em autos 

apartados. § 2o O cumprimento definitivo da obrigação de prestar 

alimentos será processado nos mesmos autos em que tenha sido 

proferida a sentença. No caso em tela, trata-se de título judicial oriundo de 

decisão interlocutória, proferida em processo físico, de forma que, o 

cumprimento da mesma deverá ser processado em autos apartados, pela 

regra do § 1º, do art. 531, do CPC/2015, como a competência para 

processar e julgar a presente demanda será do Juízo da 1ª Vara, vez que 

foram nos autos n.º 2007/176, cód. 52989, onde foram fixados os 

alimentos exequendos. Portanto, em observância ao disposto no art. 516, 

inciso II, do CPC/2015, DECLINO A COMPETÊNCIA para processo e 

julgamento do presente feito e o faço para o fim DETERMINAR sua 

REMESSA ao r. Juízo da 1ª Vara desta Comarca. INTIMEM-SE. 

CUMPRA-SE, procedendo-se às baixas e cautelas de praxe. Alta Floresta, 

MT, 11 de Dezembro de 2017. JANAÍNA REBUCCI DEZANETTI Juíza de 

Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 113593 Nr: 2105-58.2014.811.0007

 AÇÃO: Despejo->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Loridani Bonadiman

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luciana Cristina Pereira -ME, Luciana Cristina 

Pereira, Gines Roberto Tariga

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabrício Cardoso da Silveira - 

OAB:10856-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Juliano Peres Peres - 

OAB:16889-B

 Nos termos da Legislação vigente e do provimento nº 056/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos, com a finalidade de intimação do(a) advogado(a), 

André Juliano Peres Peres – OAB 16.889-B, para, no prazo de 03(três) 

dias, devolver os autos ID 113593 e 127716, retirada desta Secretaria com 

carga na data de 21/11/2017, sob as penas do art. 234 do NCPC 

(NCNGC/MT – Art. 431).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 127716 Nr: 3927-48.2015.811.0007

 AÇÃO: Despejo->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Loridani Bonadiman

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luciana Cristina Pereira, Luciana Cristina 

Pereira -ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabrício Cardoso da Silveira - 

OAB:10856-B/MT, Wilton Machado - OAB:MT/17588/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Juliano Peres Peres - 

OAB:16889-B

 Nos termos da Legislação vigente e do provimento nº 056/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos, com a finalidade de intimação do(a) advogado(a), 

André Juliano Peres Peres – OAB 16.889-B, para, no prazo de 03(três) 

dias, devolver os autos ID 113593 e 127716, retirada desta Secretaria com 

carga na data de 21/11/2017, sob as penas do art. 234 do NCPC 

(NCNGC/MT – Art. 431).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 116236 Nr: 4475-10.2014.811.0007

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

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tony Comercio de Tabacos Ltda, Antonio 

Furini, Romildo Nunes da Silva, João Beserra Ferreira

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

Grosso - OAB:

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

OAB:MT 4.754, VINICIUS MANOEL - OAB:MT 19.532/B

 Ante o exposto, ACOLHO em parte as exceções de pré-executividade, 

extinguindo a presente execução fiscal apenas em relação aos débitos 

com vencimento no período de 10/03/2006 a 10/12/2008, em razão do 

advento da prescrição. Tratando-se de mero incidente, inexistem custas e 

honorários.Preclusa esta decisão, determino a intimação da 

exeqüente/excepto para que se manifeste no prazo de 10 (dez) dias a fim 

de dar  prosseguimento ao fe i to  quanto  ao  déb i to 

remanescente.Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 161813 Nr: 6994-50.2017.811.0007

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Julia Mangas Catarino da Fonseca Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sebastião Lobo dos Santos, José Roberto 

Martins Feltrin, Suely da Silva Martins, Ademir Bandiera, Idalina Frederico 

Bandiera, Wagner Azevedo Campos, Janete Camarini de Azevedo 

Campos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jose Carlos Souza Pires - 

OAB:3076-A/MT, Milton Vizini Correa Júnior - OAB:3076, Salvador 

Pompeu de Barros Filho - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriana Schotten Wittmann - 

OAB:, Manoel Ribeiro Filho - OAB:, Patricia Quessada Milan - OAB:, 

Zaid Arbid - OAB:

 Vistos.

1 - Cumpra-se da forma deprecada, servindo esta como mandado.

2 - Após, observadas as formalidades legais, devolva-se com as nossas 

homenagens.

 Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002931-62.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE DAMIAO DA SILVA VECHA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS BARELLA OAB - MT0019537A (ADVOGADO)

WAGNER SILVEIRA FAGUNDES OAB - MT22276/O (ADVOGADO)

ANA PAULA BARELLA OAB - MT0020342A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1002931-62.2017.8.11.0007 

AUTOR: MARIA JOSE DAMIAO DA SILVA VECHA RÉU: INSS-INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURO SOCIAL Vistos. MARIA JOSE DAMIÃO DA SILVA 

VECHA propôs a presente ação de concessão de aposentadoria rural por 

idade com pedido de tutela de urgência em face do INSS – Instituto 

Nacional do Seguro Social, aduzindo o preenchimento dos requisitos legais 

para a concessão do benefício. Com a exordial foram coligidos 

documentos ao PJe. Vieram-me conclusos. É o breve relatório. 

Fundamento. Decido. DEFIRO a gratuidade de justiça diante da presunção 

de veracidade da afirmação da Requerente (pessoa física) de que não 

possui recursos suficientes para pagar as custas e as despesas 

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

entendo por bem postergar a análise da tutela provisória requerida, eis 

que a prova contida nos autos não é capaz de elucidar, inequivocamente, 

o exercício de atividade rural, e, por consequência, o preenchimento da 

carência exigida à espécie. CITE-SE a parte requerida, com o 

encaminhamento dos autos, devendo constar as advertências dos artigos 

344 e que o prazo para contestar é de 30 (trinta) dias. Em decorrência do 

Ofício Circular n.º 001/2016-PFE-INSS, deixo de agendar a audiência de 

conciliação prevista no art. 334 do NCPC, diante da impossibilidade de 

comparecimento dos procuradores da autarquia requerida por 

insuficiência de recursos humanos. Após a apresentação da contestação 

ou escoado o prazo de resposta da parte requerida, certifique-se e 

intime-se a parte autora para manifestar-se, no prazo de 15 (quinze) dias. 

Por fim, façam os autos CONCLUSOS para as deliberações pertinentes. 

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Alta Floresta, MT, 24 

de outubro de 2017. JANAÍNA REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito

4ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010505-22.2014.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

EUZA GUEDES FERREIRA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ODILON CARDOSO DA SILVA FILHO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

8010505-22.2014.8.11.0007 EXEQUENTE: EUZA GUEDES FERREIRA 

EXECUTADO: ODILON CARDOSO DA SILVA FILHO Vistos. Efetuada a 

penhora eletrônica de parte do valor objeto de execução, a parte autora 

postulou pelo levantamento do valor (ID n.º 10697031), bem como pela 

extinção do feito, tendo em vista que o executado quitou a integralidade do 

débito, consoante ID n.º 10921571. Ante o exposto, JULGO EXTINTA A 

PRESENTE AÇÃO DE EXECUÇÃO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com 

fundamento no artigo 924, II, do vigente Código de Processo Civil. Após o 

trânsito em julgado da sentença, expeça-se alvará eletrônico de liberação 

do valor depositado judicialmente em favor da parte credora. Caso haja 

custas processuais pendentes de quitação, intime-se a parte sucumbente 

para pagamento, em cinco dias, procedendo-se de acordo com as 

disposições da CNGC/MT em caso de eventual inadimplemento. Por fim, 

certificado o trânsito em julgado, arquive-se, observadas as formalidades 

legais. Intimem-se. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 4 de dezembro de 2017. 

MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002296-81.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

RIZIA LEITE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

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

termos do processo acima indicado, para realizar o recolhimento das 

custas processuais no valor de R$ 504,07 (quinhentos e quatro reais e 

sete centavos), mediante emissão de Guia no s i te 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/primeira-instancia/custasTaxasFinaisR

emanescentes, comprovando o pagamento nestes autos no prazo de 5 

(cinco) dias. VINICIUS AUGUSTO JANS PAIVA Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010841-55.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO JOSE DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO ALVES DA SILVA OAB - MT19004/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIVERSO ONLINE S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROSELY CRISTINA MARQUES CRUZ OAB - MT0020347S (ADVOGADO)

 

O presente expediente tem por finalidade, nos termos do processo acima 

indicado: I) certificar a tempestividade do Recurso Inominado interposto 

pela Parte Requerida, bem como o respectivo recolhimento das custas 

recursais sob Id 10409021; II) intimar a Parte Autora, ora Recorrida, para 
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apresentar resposta escrita no prazo de 10 (dez) dias, ao teor do Art. 42, 

§2º da Lei 9.099/1995. VINICIUS AUGUSTO JANS PAIVA Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000956-05.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ELIAS NERI SOBRINHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA BARELLA OAB - MT0020342A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

O presente expediente tem por finalidade, nos termos do processo acima 

indicado: I) certificar a tempestividade do Recurso Inominado interposto 

pela Parte Autora, desacompanhado do comprovante de recolhimento das 

custas recursais ou pedido de Assistência Judiciária, tudo sob Id 

10955896; II) intimar a Parte Requerida, ora Recorrida, para apresentar 

resposta escrita no prazo de 10 (dez) dias, ao teor do Art. 42, §2º da Lei 

9.099/1995. VINICIUS AUGUSTO JANS PAIVA Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011170-04.2015.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

EDVAN IZIDIO DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARUICH HAMMOUD OAB - MT0008101A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AVISTA S/A ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT0016940S (ADVOGADO)

MANUELA INSUNZA DAHER MARTINS OAB - ES0011582A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

8011170-04.2015.8.11.0007 EXEQUENTE: EDVAN IZIDIO DA SILVA 

EXECUTADO: AVISTA S/A ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO 

Vistos. Considerando a disposição do artigo 835, inciso I do NCPC que 

indica primeiramente o dinheiro na ordem preferencial de bens 

penhoráveis e por ser medida eficaz à satisfação do crédito, DEFIRO o 

pedido de penhora via sistema Bacenjud, com fundamento, ainda, no artigo 

837 do NCPC e no art. 512 da CNGC/MT. Restando frutífero o bloqueio de 

valores, o extrato da operação emitido pelo Bacenjud valerá como termo 

de penhora, conforme Enunciado nº 140 do FONAJE e Súmula nº 13 da 

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

devendo ser intimadas as partes. Registro que o prazo para oferecimento 

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

intimação da penhora, conforme Enunciados n.º 117 e 142 do FONAJE e 

Súmula n.º 10 da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado 

de Mato Grosso. Deve a Srª. Gestora Judiciária oficiar, via Malote Digital, 

ao Departamento de Depósitos Judiciais, comunicando do bloqueio de 

valor via sistema Bacenjud e da transferência do valor à Conta Judicial, 

para que aquele Departamento promova a devida vinculação da quantia 

aos presentes autos. Por outro lado, caso reste infrutífera a penhora 

eletrônica de valor, intime-se a parte exequente para manifestar em 05 

(cinco) dias. Às providências. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 5 de 

dezembro de 2017. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010256-71.2014.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

NADIA DE MORAIS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS BARELLA OAB - MT0019537A (ADVOGADO)

EUSTAQUIO INACIO DE NORONHA NETO OAB - MT0012548A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO HENRIQUE CORDEIRO BINI (EXECUTADO)

 

Com fulcro na legislação vigente e na Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça, IMPULSIONO os autos para INTIMAR a 

parte autora, para, em 05 (cinco) dias, manifestar-se nos autos, tendo em 

vista que a penhora online restou infrutífera.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010947-51.2015.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO CEZAR DAL ACQUA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO RODE OAB - MT0009447S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LAURI PAULO MALACARNE (EXECUTADO)

 

Com fulcro na legislação vigente e na Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça, IMPULSIONO os autos para INTIMAR a 

parte autora, para, em 05 (cinco) dias, manifestar-se nos autos, indicando 

bens do executado passíveis de penhora.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010269-02.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO CARDOSO DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL GOMES NETO OAB - MT0016341A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA (EXECUTADO)

CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL GOOD GOD CHELOTTI OAB - MG0139387A (ADVOGADO)

ANA CAROLINA REMIGIO DE OLIVEIRA OAB - MG0086844A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

8010269-02.2016.8.11.0007 EXEQUENTE: RICARDO CARDOSO DA SILVA 

EXECUTADO: CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A., SAMSUNG 

ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA Vistos. Reitere-se a intimação do 

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

do débito exequendo, incluindo o valor da multa de 10% (art. 523, CPC), 

bem como para requerer o que de direito. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 04 

de dezembro de 2017. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002507-20.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LOURIVAL DE LIMA AGUIAR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISABETE APARECIDA DA SILVEIRA ARAUJO DA SILVA OAB - 

MT0008341S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRE LUIS AFONSO (EXECUTADO)

 

Com fulcro na legislação vigente e na Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça, IMPULSIONO os autos para INTIMAR a 

parte autora, para, em 05 (cinco) dias, manifestar-se nos autos, 

requerendo o que de direito, sob pena de extinção do feito.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010112-73.2009.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIONOR BORGES HONORIO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO FONTOURA BAGANHA OAB - MT0012644S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VALDEMAR ALEXANDRE DE ALMEIDA (EXECUTADO)

 

Com fulcro na legislação vigente e na Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça, IMPULSIONO os autos para INTIMAR a 

parte autora, para, em 05 (cinco) dias, manifestar-se nos autos, tendo em 

vista que a penhora online restou infrutífera.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000379-27.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

GENI DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA FERNANDA MORAES OAB - MT0021109A-O (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000379-27.2017.8.11.0007 REQUERENTE: GENI DA SILVA REQUERIDO: 

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS Vistos. 

Relatório dispensado em face do permissivo do art. 38 da Lei n° 9.099/95. 

A parte autora não informou o endereço da parte requerida, inviabilizando 

o chamamento dele ao processo, conforme informado na certidão de ID n. 

10616100. Nos termos do artigo 240, § 2º do vigente CPC: “Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação [...]”. Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, 

sem resolução do mérito, com base no art. 485, IV, do vigente Código de 

Processo Civil. Sem custas processuais e honorários advocatícios, 

conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Transitado em 

julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações 

necessárias. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Consoante o disposto no art. 40, da Lei 9.099/95, submeto o presente 

processo à apreciação do MM. Juiz de Direito. Taciane Fabiani Juíza Leiga 

Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO 

sentença/decisão proferida pela d. Juíza Leiga, nos seus precisos termos, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Alta 

Floresta/MT, 16 de novembro de 2017. MILENA RAMOS DE LIMA E S. 

PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001464-48.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

EDINEIA MICHELE GERONIMO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELSON CRISTOVAO ROCHA OAB - MT0017811A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO J. SAFRA S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA SENTENÇA Numero do Processo: 

1001464-48.2017.8.11.0007 REQUERENTE: EDINEIA MICHELE GERONIMO 

DA SILVA REQUERIDO: BANCO J. SAFRA S.A Vistos, etc. Compulsando 

os autos, verifico que a matéria envolvida aponta para a necessidade de 

realização de perícia técnica, notadamente a fim de avaliar os supostos 

danos sofridos no veículo após o retorno de apreensão judicial, pois as 

provas carreadas pela autora são insuficientes para firmar um 

posicionamento deste juízo. Assim, dada a complexidade da matéria e a 

necessidade de produção de prova pericial, em respeito ao contraditório e 

ampla defesa e a fim de resguardar os direitos das partes, acolho a 

preliminar aventada pela reclamada e SUGIRO PELA EXTINÇÃO DO 

PROCESSO, sem resolução de mérito, na forma do art. 51, inciso II da Lei 

n. 9.099/95, para que a presente lide possa ser discutida na via ordinária 

adequada. Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 

55 da Lei nº 9.099/95. Submeto a presente decisum à homologação do 

Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Alta Floresta/MT, 

24 de Novembro de 2017. ROBSON ADRIANO MACHADO Juiz Leigo 

Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO a 

sentença proferida pelo d. Juiz Leigo, nos seus precisos termos, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 11 

de dezembro de 2017. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010260-40.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA RITA ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA FERNANDA MORAES OAB - MT0021109A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

8010260-40.2016.8.11.0007 REQUERENTE: MARIA RITA ALVES 

REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Vistos. Tendo em vista que a procuração 

acostada nos autos não está assinada pela outorgante por não ser 

alfabetizada, INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias, 

juntar procuração conferida por instrumento público, eis que a ausência 

de assinatura invalida o instrumento do mandato, nos termos do art. 654 

do Código Civil. Regularizada a representação processual, cumpra-se 

integralmente a decisão acostada no Id. num. 1816997. Cumpra-se. Alta 

Floresta/MT, 5 de dezembro de 2017. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010238-84.2013.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO ALVES DE MELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO DOS SANTOS CEZAR OAB - MT0014428A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALBERTO DE SOUZA COSTA JUNIOR - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALFREDO ZUCCA NETO OAB - SP0154694A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

8010238-84.2013.8.11.0007 REQUERENTE: ROGERIO ALVES DE MELO 

REQUERIDO: ALBERTO DE SOUZA COSTA JUNIOR - ME Vistos. 

Analisando detidamente o processo, verifico que a intimação da empresa 

executada Alberto de Souza Costa Junior-ME foi encaminhada para o 

mesmo endereço no qual referida empresa fora citada na fase de 

conhecimento. Assim, nos termos do art. 19, § 2°, da Lei n. 9.099/95, 

reputo eficaz a intimação da executada para os fins determinados na 

decisão proferida no Id. num. 1752688, pois compete à parte a 

comunicação de mudança de endereço. INTIME-SE a parte exequente para 

apresentar o cálculo atualizado do valor do débito. Após, remeta-se o 

processo à conclusão, devidamente triado para penhora de ativos. 

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 7 de dezembro de 2017. MILENA RAMOS DE 

LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010933-04.2014.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

WESLEY BORGES DIAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERICA CRISTIANE IOCCA OAB - MT0016958A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

M D L ROZZATTI - ME (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

8010933-04.2014.8.11.0007 EXEQUENTE: WESLEY BORGES DIAS 

EXECUTADO: M D L ROZZATTI - ME Vistos. Intime-se a parte exequente 

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

exequendo e para indicar bens passíveis de penhora, sob pena de 

extinção. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 5 de dezembro de 2017. MILENA 

RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000444-22.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

SIDNEY PEDRO CAVALCANTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALNIR TELLES DE OLIVEIRA JUNIOR OAB - MT0012575A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000444-22.2017.8.11.0007 REQUERENTE: SIDNEY PEDRO CAVALCANTE 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. INTIME-SE a parte 

executada para, no prazo de quinze (15) dias, efetuar o pagamento da 
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dívida, acrescido de custas processuais, se houver, sob pena de 

incidência de multa de 10%, além da penhora de tantos bens quantos 

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

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

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

conforme Enunciados nº. 117, 142 e 156 do FONAJE e Súmula nº 10 da 

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

Não efetuado o pagamento, INTIME-SE o credor para, no prazo de 05 

(cinco) dias, apresentar novo cálculo atualizado do débito exequendo, 

incluindo o valor da multa, que incidirá apenas sobre as parcelas já 

vencidas, caso se tratar a espécie de obrigação de prestação continuada, 

bem como requerer o que entender de direito. Cumpra, expedindo-se o 

necessário. Alta Floresta/MT, 15 de dezembro de 2017. MILENA RAMOS 

DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

5ª Vara

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 114722 Nr: 3140-53.2014.811.0007

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Douglas Beckmann Morel 

Luck - OAB:MT/20750-O

 Vistos.

 1. Escorreita a legitimidade recursal, nos termos do art. 593, CPP. Por ser 

tempestivo, recebo o recurso, interposto pela defesa em fl.250.

2. Vistas à Defesa para apresentar suas razões recursais.

3. Após, vistas ao Ministério Público para apresentar contrarrazões ao 

recurso de fl. 1250.

 4. Posteriormente, remeta-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso.

 5. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 158342 Nr: 5228-59.2017.811.0007

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alex Carvalho da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Juliano Peres Peres - 

OAB:16889-B

 .CONDENO, ainda, o acusado ao pagamento das custas processuais, no 

prazo de 05 (cinco) dias, contados da intimação, sob pena de inscrição 

em dívida ativa, nos termos da CNGC-CGJ (Provimento n.º 40/2014 – CGJ 

e Provimento nº 80/2014-CGJ). Quanto ao veículo apreendido (Toyota 

Hillux) descrito no termo de apreensão às fls. 35/35, DEFIRO o pedido de 

restituição às fls. 82/84, uma vez que o bem não mais interessa ao 

processo, mediante termos nos autos.OFICIE-SE a Autoridade Policial 

informando que não mais necessário o envio do laudo pericial referente ao 

aparelho celular apreendido em poder de réu. No entanto, caso haja 

indícios de outros delitos, conforme como pugnando pelo Ministério 

Público, deverá a autoridade policial adotar as medidas necessárias para a 

apuração dos fatos.DETERMINO ainda, que a arma de fogo, bem como as 

munições apreendidas e carregador apreendidos com o réu, sejam 

encaminhadas ao Comando do Exército mais próximo, para doação aos 

órgãos de segurança pública, nos moldes do artigo 25 da Lei n. 

10.826/2003.Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do acusado no 

rol dos culpados, expeçam-se ofícios ao Instituto de Identificação Estadual 

e Federal, bem como ao Cartório Distribuidor para anotações de praxe. 

Oficie-se, ainda, à Justiça Eleitoral, para fins do artigo 15, inciso III, da 

Constituição Federal. Ainda, transitada em julgado esta sentença, intime-se 

a ré para pagamento da multa, no prazo legal (art. 50 Código Penal), 

observando-se as normas da CNGC a respeito do tema.A seguir, 

certificado o trânsito em julgado para a acusação, e não se verificando 

ocorrência de prescrição retroativa, expeça-se a correlata guia de 

execução penal, remetendo-se ao juízo das execuções penais, para o 

cumprimento da pena imposta, e, após, dê-se baixa na Distribuição e 

Relatórios.Cumpra-se o necessário.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 102272 Nr: 4394-32.2012.811.0007

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ludovico Wellmann da Riva, Caiabi Imobiliária e 

Loteamentos Ltda.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

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

OAB:12644/MT

 Vistos.

1. Em audiência, na qual foi ofertada a proposta de suspensão condicional 

do processo, os acusados aceitaram as condições impostas (fl.111).

 2. Desta forma, requer-se-á o cumprimento da condição contida no "item 

4" de fl.111.

3. Ante impossibilidade de sua realização, a referida condição será 

convertida no pagamento da prestação pecuniária, estipulada no "item 1" 

do termo de assentada.

 4. Intime-se.

5. Cumpra-se.

6ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000959-57.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IVONETE DA SILVA COSTA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ALTA 

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

35123600 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos termos da Legislação 

vigente e artigo 788 da CNGC/MT, impulsiono o presente feito com a 

finalidade de abrir vistas ao Procurador do requerente para, no prazo de 

10 (dez) dias, efetuar o pagamento das custas para distribuição da Carta 

Precatória de Citação na Comarca de Itaituba-PA, bem como para 

providenciar a sua distribuição naquela Comarca, e ainda, comprovar 

nestes autos a realização dos atos. Nada mais havendo encerro o 

presente. Alta Floresta, 15 de dezembro de 2017. Assinado Digitalmente 

MARISE IVETE WOTTRICH BOCARDI Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002235-26.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

C. L. R. M. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANSSIELY LONGHINI CARLOS POSSAMAE OAB - MT0019968A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

R. P. D. C. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIANO RICARDO SCHAVAREN OAB - MT0016592A-O (ADVOGADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ALTA 

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

35123600 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos termos da Legislação 

vigente e artigo 203 § 4º do CPC, impulsiono o presente feito com a 

finalidade de abrir vistas as partes para manifestação nos presentes 

autos acerca do resultado do exame de DNA conforme ID 10876373, bem 

como para requerer o que entender de direito, no prazo de 15 (quinze) 

dias. Nada mais havendo encerro o presente. Alta Floresta, 15 de 

dezembro de 2017. Assinado Digitalmente MARISE IVETE WOTTRICH 

BOCARDI Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001519-96.2017.8.11.0007
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Parte(s) Polo Ativo:

J. J. M. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MOISES ROBERTO TICIANEL OAB - MT19223/O (ADVOGADO)

JOAO GABRIEL DAN LOPES OAB - MT0015678A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

D. D. R. M. (RÉU)

G. A. D. R. (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ALTA 

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

35123600 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos termos da Legislação 

vigente e artigo 203 § 4º do CPC, impulsiono o presente feito com a 

finalidade de abrir vistas ao Procurador do requerente para informar nos 

autos, no prazo de 15 (quinze) dias, se as partes compareceram no 

Laboratório Biotec na data aprazada, afim de efetuar a coleta do material 

para realização do exame de DNA, visto que até a presente data o 

resultado não aportou nos autos. Nada mais havendo encerro o presente. 

Alta Floresta, 15 de dezembro de 2017. Assinado Digitalmente MARISE 

IVETE WOTTRICH BOCARDI Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001292-09.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

VANDO PEREIRA CARDOSO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO FERREIRA DA CRUZ OAB - MT0015914A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO BRASILEIRO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO EXECUTIVO - 

IBADE (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

GABRIELA DIAS SARDINHA SEGURASSE OAB - RJ161187 (ADVOGADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ALTA 

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

35123600 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos termos da Legislação 

vigente e artigo 789 da CNGC/MT, impulsiono o presente feito com a 

finalidade de abrir vistas ao autor para réplica, no prazo de 15 (quinze) 

dias. Nada mais havendo encerro o presente. Alta Floresta, 15 de 

dezembro de 2017. Assinado Digitalmente MARISE IVETE WOTTRICH 

BOCARDI Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA

Processo Número: 1003035-54.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

RETIFICADORA CAXIENSE LTDA (DEPRECANTE)

DISTRIBUIDORA MOTORS PARTS LTDA (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO LAURI BECHER GIL OAB - RS41063 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS A SAGGIN - ME (DEPRECADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ALTA 

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

35123600 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos termos da Legislação 

vigente e artigo 203 § 4º do CPC, impulsiono o presente feito com a 

finalidade de abrir vistas ao Procurador do requerente para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, efetue um depósito identificado com o número do 

processo, referente a condução do oficial de justiça até o município de 

Carlinda - Centro, visto que o vizinho município pertence a jurisdição da 

Comarca de Alta Floresta-MT. O recolhimento da diligência deverá ser feito 

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

http://www.tjmt.jus.br, no ícone emissão de guias online – Diligências – 

Emissão de Guia de Diligência, juntando aos autos o comprovante, de 

acordo com o artigo 649, § 2º da CNGC/MT, para posterior cumprimento da 

Carta Precatória. Nada mais havendo encerro o presente. Alta Floresta, 15 

de dezembro de 2017. Assinado Digitalmente MARISE IVETE WOTTRICH 

BOCARDI Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001919-13.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIEL GAUDENCIO DA SILVA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ALTA 

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

35123600 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos termos da Legislação 

vigente e artigo 788 da CNGC/MT, impulsiono o presente feito com a 

finalidade de abrir vistas ao Procurador do requerente para manifestação 

nos presentes autos acerca da certidão negativa ID 11030922, bem como 

para indicar o atual endereço do requerido e a exata localização do 

veículo, no prazo de 15 (quinze) dias. Nada mais havendo encerro o 

presente. Alta Floresta, 15 de dezembro de 2017. Assinado Digitalmente 

MARISE IVETE WOTTRICH BOCARDI Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001872-39.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALGENOR DA SILVA RAMOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GERSON LUIZ SEVERO OAB - SC0027461A (ADVOGADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ALTA 

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

35123600 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos termos da Legislação 

vigente e artigo 203 § 4º do CPC, impulsiono o presente feito com a 

finalidade de abrir vistas ao Procurador do requerente para manifestação 

nos presentes autos, bem como para requerer o que entender de direito 

para o regular prosseguimento da ação, no prazo de 15 (quinze) dias. 

Nada mais havendo encerro o presente. Alta Floresta, 15 de dezembro de 

2017. Assinado Digitalmente MARISE IVETE WOTTRICH BOCARDI Gestor 

de Secretaria

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 152693 Nr: 2385-24.2017.811.0007

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nantes Comércio de Produtos Agrícolas Eireli

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Roberto Daniel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Osvaldo Pereira Braga - 

OAB:6013/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALANA GABI SICUTO - 

OAB:18450, Sandro Nasser Sicuto - OAB:5126

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

presente feito com a finalidade de abrir vistas ao Procurador do 

requerente para manifestação nos presentes autos acerca dos embargos 

monitórios de fls. 28/76, no prazo de 15 (quinze) dias.

Nada mais havendo encerro o presente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 116740 Nr: 4916-88.2014.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcos Roberto Daniel

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sertão Agrícola Nantes e Silva Ltda

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

OAB:18450-O/MT, Aparecida Scatambuli Sicuto - OAB:16.343-O/MT, 

Sandro Nasser Sicuto - OAB:5126-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Claudia Pereira B. Negrão - 

OAB:MT. 7.330, Cleusa Pereira Braga - OAB:7280-B/MT, Osvaldo 

Pereira Braga - OAB:6013/MT
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 Nos termos da Legislação vigente e artigo 789 da CNGC/MT, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de abrir vistas ao autor para réplica, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

Nada mais havendo encerro o presente.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 39359 Nr: 4707-37.2005.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tapajós Tratores Ltda, Sadao Kikuchi, Antonio 

João Segatto, Monica Sousa Pinto

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

Grosso - OAB:

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

OAB:5476/MT

 Vistos.

Primeiramente, DETERMINO a vinculação dos valores bloqueados via 

sistema BacenJud, procedimento que será feito em gabinete, conforme 

comprovante em anexo.

Outrossim, quanto ao pedido de fls.160/165 c/c documentos de 

fls.166/168, verifico a necessidade de intimação da Fazenda Pública para 

manifestar seu interesse no bem dado em garantia pela executada Mônica 

Sousa Pinto, tendo em vista que foi oferecido um imóvel como garantia, 

sendo a quota-parte de 25% (vinte e cinco por cento), do Lote Urbano 

“LE-8/1-1”, com área de 11.041,05 m2, localizado na Perimetral Oeste, 

situado nesta cidade de Alta Floresta/MT, registrado na Matrícula 

nº18.127, Livro 2-CL.

Assim, diante da necessidade de aceitação da parte Autora, quanto ao 

bem oferecido em garantia, intime-se a Fazenda Pública via remessa dos 

autos para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar no feito quanto ao 

pedido de fls.160/165.

Após, voltem-me os autos conclusos, com URGÊNCIA.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 125124 Nr: 2449-05.2015.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João da Penha Nunes

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Orlando Martens - 

OAB:5782-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

presente feito com a finalidade de abrir vistas ao Procurador do 

requerente para manifestação nos presentes autos acerca do retorno dos 

autos do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, bem como para requerer 

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

Nada mais havendo encerro o presente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 101637 Nr: 3313-48.2012.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ismael da Silva Santana

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

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

presente feito com a finalidade de abrir vistas ao Procurador do exequente 

para manifestação nos presentes autos acerca dos alvarás de liberação 

dos valores bloqueados conforme documentos de fls. 135/136, nos valor 

de R$ 12.976,35 e R$ 13.763,27 respectivamente, bem como para 

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

Nada mais havendo encerro o presente.

Comarca de Barra do Garças

1ª Vara Cível

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 45884 Nr: 26-33.2005.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eloy Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Orlando Alves Teixeira, Valdo de Sousa, 

HOSPITAL MODELO, MARINA PELOSO CASTILHO BUENO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Henrique Gomes 

Marques - OAB:MT/20.607-A, Sandro Luis Costa Saggin - OAB:MT 

5.734

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antônio Rubens Fagundes 

Pereira - OAB:MT 2025, Edson Azolini - OAB:MT 3094, LUIZ DA 

CUNHA - OAB:12111/MT

 VISTOS.

1. À vista da certidão de fl. 412, NOMEIO como perito médico em 

substituição o Dr. MARCOS DE MORAES GOMES, integrante do banco de 

peritos do TJ/MT, podendo ser encontrado na Rua Oriente Tenuta, Quadra 

05, 08, - Consil, Cuiabá-MT, telefones: (65) 9.9946-4649 ou 9.8150-1058, 

e-mail: marcosmoraespericias@gmail.com

 2. INTIMEM-SE o perito nomeado e as partes, nos termos da decisão de 

fls. 297/299.

3. Expeça-se o necessário. Cumpra-se com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 191271 Nr: 11211-53.2014.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Walmir Rosa da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA FREIBERG - OAB:55832

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gustavo Amato Pissini - 

OAB:MT 13.842-A, JOSÉ ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - 

OAB:19.081-A, Sérvio Tulio de Barcelos - OAB:MT 14.258-A

 VISTOS.

1. Com relação à Exceção de Pré-executividade, verifica-se que foram 

analisados por ocasião do despacho de fls. 121/124 e, devidamente 

afastadas, as seguintes teses defensivas: a) a prescrição, a ilegitimidade 

ativa do exequente e a eficácia erga omnes com abrangência em todo o 

território nacional; b) excesso de execução e incidência de juros 

contratuais de 0,5%; c) incidência dos juros de mora; e d) necessidade de 

prévia liquidação via perícia.

2. Logo, tendo em vista que a citada exceção de pré-executividade visa 

rediscutir as mesmas matérias já aventadas por ocasião da impugnação 

ao cumprimento de sentença, é evidente que fora atingida pelo manto da 

preclusão, motivo pelo qual a INDEFIRO de plano.

3. CERTIFIQUE-SE Sra Gestora acerca do decurso do prazo para o integral 

cumprimento das determinações de fls. 144.

4. Após, voltem-me concluso para análise do pedido de fls.153.

5. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 176966 Nr: 11096-66.2013.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elias Antonio Tartas, Alexandre Cyrilo Tartas, Domingos 

Caetano Tartas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooppa - Cooperativa dos Produtos do 

Araguaia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aridaque Luís Neto - OAB:MT 

3.252

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Charlene Dela Libera Duarte 

Siqueira - OAB:GO/28920, VÍTOR CHAVES SIQUEIRA DUARTE - 

OAB:OAB/GO 27.148

 10.Diante do exposto e de tudo mais que dos autos consta, JULGO 
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IMPROCEDENTE a pretensão deduzida na petição inicial, resolvendo o 

mérito da demanda, na forma do art.487, I, CPC/2015.11.Por conseguinte, 

CONDENO os autores de forma solidária no pagamento das custas, 

despesas processuais e honorários advocatícios, que FIXO em 10% 

sobre o valor da causa, devidamente atualizado pelo INPC, verbas que 

ficam sob a condição suspensiva de exigibilidade, haja vista serem eles 

beneficiários da gratuidade da justiça, f l.35 (art.98, §3º, 

CPC/2015).12.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Transitada em julgado, ARQUIVEM-SE os autos, 

procedendo-se às baixas e anotações necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 193925 Nr: 13025-03.2014.811.0004

 AÇÃO: Regulamentação de Visitas->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SBR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Camila Rejane Mendes Santos 

- OAB:17.112

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lindalva de Fátima Ramos- 

Defensora Pública - OAB:DP

 Vistos.

1.ACOLHO o parecer ministerial e, por conseguinte, DESIGNO audiência de 

instrução PARA O DIA 08 DE MARÇO, às 15h00min (HORÁRIO DE MATO 

GROSSO), na qual serão colhidos os depoimentos pessoais das partes, 

bem como ouvidas as testemunhas EZEQUIEL JOSÉ DA SILVA e SELMA 

DA SILVA OLIVEIRA e realizada a oitiva da menor ALINE BERNARDES 

BORGES.

2.Ademais, INTIMEM-SE as partes para esclarecerem se pretendem a 

produção de prova complementar.

3.Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 266626 Nr: 17133-70.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAFAELA DE ARAÚJO TRINDADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudino Bortolanza - OAB:GO 

21.716

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 1.CITE-SE o Requerido, no endereço declinado na inicial, e INTIME-SE-O 

para audiência de conciliação/mediação que DESIGNO PARA O DIA 06 DE 

MARÇO 2018, ÀS 16h00min (HORÁRIO DE MATO GROSSO)

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

advogados, oportunidade em que será buscada a composição entre as 

partes. A ausência injustificada de qualquer das partes acarretará a 

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

CPC/2015.

3.Não havendo a composição ou não comparecendo qualquer das partes, 

a partir da data da audiência terá início automático o prazo de 15 (quinze) 

dias para contestação, nos termos do art. 335, I, do CPC/2015.

 4.DEFIRO a gratuidade da justiça, nos termos do art. 99, §3º, CPC/2015.

5.Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 267404 Nr: 17601-34.2017.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OXIGÊNIO CUIABÁ LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rosália Gomes de Lima Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELA BALIEIRO SOUKEF 

VIEGAS - OAB:9502/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 2.Deste modo, FACULTO a emenda da inicial para que o autor traga aos 

autos documento com força executiva ou adeque a causa de pedir para 

ação monitória ou de conhecimento. FIXO prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de indeferimento da inicial (parágrafo único, art. 321, CPC/2015).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 23277 Nr: 555-91.2001.811.0004

 AÇÃO: Execução de Multa->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BdB, CFS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Bento Júnior - OAB:MT 

10.863, Leandro de Oliveira Dolzan - OAB:MT 6521, Raul Darci 

Dolzan - OAB:MT 2.496-B

 VISTOS.

 1. Diante do pedido de adjudicação do bem penhorado, INTIME-SE o 

executado, via DJE, patrono constituído, para se manifestar (art. 876, §1º, 

I, CPC/2015). FIXO prazo de 15 (quinze) dias, sob pena do silêncio valer 

como concordância tácita.

 2. Após, conclusos. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 71017 Nr: 4302-39.2007.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vascovel Distribuidora de Veículos Ltda, 

Arihudson Silva Neves, Cláudio Salles Picchi, Valdemir Cavenague, Lilian 

Maria de Toledo Picchi, Vasco Mil Homens Arantes Filho, Vasco Mil 

Homens Arantes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIA BEATRIZ CORRÊA DA 

COSTA S. SOARES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edson Azolini - OAB:MT 3094, 

LIANDRO DOS SANTOS TAVARES - OAB:22011/GO, Rodrigo Tauil 

Adolfo - OAB:MT 8.208

 Vistos.

1.DEFIRO o pedido retro, fixando o prazo de 10 (dez) dias para a resposta 

dos executados.

2.Em caso de inércia, INTIME-SE a Fazenda Pública para se manifestar, no 

prazo de 10 (dez) dias.

3.Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 96911 Nr: 1885-11.2010.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nelli Scherer

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sandro Luis Costa Saggin - 

OAB:MT 5.734

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:12.208-A

 Certifico e dou fé, para os devidos fins, que ainda não decorreu o prazo 

para o oferecimento da impugnação ao cumprimento de senteça, uma vez 

que a publicação da decisão de fls. 568 ocorreu no dia 09/11/2017 (fls. 

574), findando o prazo para pagamento no dia 01/12/2017, enquanto o 

prazo para impugnação só terminara no dia 24/01/2018 devido ao recesso 

forense.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 160958 Nr: 1729-52.2012.811.0004

 AÇÃO: Execução de Multa->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RPA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Bento Júnior - OAB:MT 

10.863

 VISTOS.

 1. APENSEM-SE os autos ao Cód.: 90073. Após, conclusos para 

deliberação quando a manifestação do Ministério Público (fl. 62).

 2. Diante do pedido de adjudicação do bem penhorado, INTIME-SE o 

executado, via DJE, patrono constituído, para se manifestar (art. 876, §1º, 
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I, CPC/2015). FIXO prazo de 15 (quinze) dias, sob pena do silêncio valer 

como concordância tácita.

 3. Após, conclusos. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 179473 Nr: 1468-19.2014.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alcinei Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

intimada a parte autora, via DJE, para se manifestar sobre os documentos 

de pesquisa Renajud e Receita Federal às fls. 103/107, em 05 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 219109 Nr: 2249-70.2016.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Malba Aires Peixoto Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Mato Grosso S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jocicler Oliveira Nascimento - 

OAB:19222

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Murillo Espínola de Oliveira 

Lima - OAB:Oab/MT 3.127-A

 Vistos.

1. Não é contrassenso, é decisão. Decisão, aliás, da qual cabe recurso de 

agravo e que oportunizou à parte ré a produção de provas em sentido 

contrário.

2. Assim, sem maiores delongas, INDEFIRO o pedido de fls.18/19.

3. CERTIFIQUE-SE o decurso do prazo e, após, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 238912 Nr: 15423-49.2016.811.0004

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SdNN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACdSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandro Takishita Martins da 

Fonseca - OAB:MT 12.203-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1.Considerando o teor da certidão de fl. 47v, INTIME-SE a autora para que 

adote as providências necessárias para a citação do demandado, no 

prazo de 10 (dez) dias (art. 240, § 2º CPC/2015).

2.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 261064 Nr: 13664-16.2017.811.0004

 AÇÃO: Retificação ou Suprimento ou Restauração de Registro 

Civil->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valteli Alves de Souza, VALDEMI ALVES DE SOUZA, 

Lourivaldo Alves de Souza, VALMIR ALVES DE SOUZA, Paulo Cézar 

Alves de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AILTON BARBOSA DA SILVA - 

OAB:18.490, CLAUDIO BARROS CAMARA - OAB:19.055, Nilson 

Marcos Adorno Santos - OAB:18.487 -MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 9.Diante do exposto, com fulcro no art. 109, §2º da Lei 6.015/73, JULGO 

PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, determinando a RETIFICAÇÃO 

do nome da genitora de “IRANA FRANCISCA ALVES” para “IRENE 

FRANCISCA ALVES”, bem como substitua o patronímico da avó paterna 

“FRANCISCA ROSA DE JESUS” para “FRANCISCA ANA DE JESUS” no 

registro de nascimento de todos os requerentes, além da exclusão do 

nome do avô materno, “JOÃO GABRIEL DE SOUZA”, nas certidões de 

VALTELI ALVES DE SOUZA, VALDEMI ALVES DE SOUZA e LOURIVALDO 

ALVES DE SOUZA. 10.Em consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, 

com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, CPC/2015.11.SEM 

CUSTAS, tendo em vista tratar-se de beneficiário da justiça 

gratuita.12.SEM HONORÁRIOS, visto que se trata de procedimento de 

jurisdição voluntária onde não houve resistência à pretensão do 

autor.13.EXPEÇA-SE o necessário à averbação desta sentença no 

cartório de registro civil respectivo.14.Após o trânsito em julgado, 

CERTIFIQUE-SE o cumprimento de todas as determinações e 

ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações necessárias. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 90590 Nr: 4458-56.2009.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Constantini Rodrigues Cobranças - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leandro Crispim Alves Barbosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberto Rodrigues da Silva - 

OAB:186287/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Rodrigues da 

Fonseca Filho - OAB:MT 5.751, Claudia Costa Ferreira Fonseca - 

OAB:18.582 MT, Juliano Sguizardi - OAB:MT 16.483, Kayo Ronnaro 

Silva Dias - OAB:MT-22433/O, Patrícia Kretschmer dos Santos - 

OAB:18.417/E, Pedro Augusto Santos de Souza - OAB:MT 20.350/O

 VISTOS.

1. INTIME-SE a parte executada para, no prazo de 15 (quinze) dias, pagar 

o valor da dívida, conforme cálculo apresentado, acrescido de custas, se 

houver, sob pena de aplicação de multa de 10% e incidência de 

honorários advocatícios também no percentual de 10% sobre o valor da 

execução, conforme §1º, art.523, CPC/2015.

2. Decorrido o prazo sem pagamento voluntário, EXPEÇA-SE mandado de 

PENHORA do bem indicado pela parte ou de tantos quantos bastem para 

satisfação do crédito buscado, procedendo-se à AVALIAÇÃO, 

lavrando-se o respectivo auto e intimando-se imediatamente o Executado, 

conforme §3º, 523, CPC, na pessoa do seu advogado ou pessoalmente, 

se o processo correu à sua revelia.

3. Sendo o caso de penhora Bacenjud, voltem-me conclusos.

4. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 do CPC/2015 sem o 

pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o 

executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, 

nos próprios autos, sua impugnação.

5. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 165229 Nr: 7231-69.2012.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): F. H. Manganote Transportes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1.Já tendo decorrido prazo muito superior ao pleiteado, INTIME-SE a parte 

autora para dar andamento no feito, no prazo de 05 (cinco) dias.

2.Permanecendo inerte, INTIME-SE pessoalmente a parte requerente para 

promover o andamento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção, nos termos do art. 485, §1º, CPC/2015.

2.Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 266651 Nr: 17137-10.2017.811.0004

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

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

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Durceny Toledo da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fernando Toledo da Silva Donadel

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

 1. Cuida-se de Ação de Curatela com Pedido de Tutela de Urgência, 

ajuizada por DURCENY TOLEDO DA SILVA, objetivando a curatela de 

FERNANDO TOLEDO DA SILVA DONADEL, seu filho e, por consequência, 

a sua nomeação como Curadora Provisória. Com a inicial vieram os 

documentos de fls. 08/20.

2. Instado a se manifestar, o Ministério Público opinou pelo indeferimento 

da tutela provisória de urgência (fls. 22/23).

3. É O RELATÓRIO. DECIDO.

4. Para o deferimento da tutela de urgência exige-se (art.300, CPC/2015): 

I) elementos que evidenciem a probabilidade do direito; e II) o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo.

 5. No caso dos autos, os documentos juntados não demonstram a 

probabilidade do direito pleiteado e nem, tão pouco se observa a urgência 

apta a caracterizar o perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo.

6. Dessa forma, ausentes os requisitos necessários, o indeferimento do 

pedido de tutela de urgência, por ora, é medida que se impõe.

7. Diante disso, INDEFIRO o pedido de tutela antecipada pelo não 

preenchimento dos requisitos contidos no art. 300, do CPC/2015.

8. CITE-SE a Interditando, no endereço declinado na peça inaugural. Na 

oportunidade, DETERMINO seja o Interditando advertido sobre a 

possibilidade de constituir advogado para impugnar o pedido de interdição, 

no prazo de 15 (quinze) dias contados da entrevista, sob pena de ser-lhe 

nomeado curador especial, nos termos do art. 752, §2º, CPC/2015.

9. PROCEDA-SE à verificação, in loco, por meio da equipe Interprofissional 

deste Juízo, no prazo de 10 (dez) dias, juntando-se ao respectivo relatório 

as fotografias e demais documentos que se fizerem necessários.

10. Ciência ao Ministério Público.

11. Expeça-se o necessário. Cumpra-se, com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 257049 Nr: 10888-43.2017.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Decisão->Procedimento de 

C u m p r i m e n t o  d e  S e n t e n ç a / D e c i s ã o - > P r o c e s s o  d e 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TVA, LVC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTÔNIO PAULO FIGUEIREDO 

REIS - OAB:MT 5.831

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Pablo Leonardo Cantuário 

de Abreu - OAB:21440/MT

 12.Diante do exposto, com fulcro no art. 528, § 3º, CPC/2015, ACOLHO o 

parecer ministerial e, por conseguinte, DECRETO A PRISÃO CIVIL DE 

DOUGLAS ANTUNES PINTO, por 30 (trinta dias), pelo não pagamento de 

débitos alimentícios referentes às parcelas vencidas, cujo cálculo deverá 

ser apresentado pela parte exequente. 13.EXPEÇA-SE MANDADO DE 

PRISÃO em nome do executado, fazendo constar os valores das parcelas 

vencidas e as vincendas no curso do processo, devidamente atualizadas, 

DEVENDO A PRISÃO CESSAR TÃO LOGO SEJA QUITADA A 

DÍVIDA.14.OBSERVE-SE que o executado deve ficar isolado dos detentos 

condenados e de alta periculosidade, considerando o caráter excepcional 

da medida coercitiva ora determinada.15.DETERMINO seja levada a 

protesto o pronunciamento judicial, com fundamento no art.528, §3º, 

CPC/2015. OFICIE-SE ao Cartório de Protesto de Títulos, bem como seja o 

nome do devedor incluído nos órgãos restritivos de crédito (SERASA, 

SCPC e afins). OFICIE-SE à CDL.16.Ciência ao Ministério 

Público.17.Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

2ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Júlio César Molina Monteiro

 Cod. Proc.: 265625 Nr: 16569-91.2017.811.0004

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Geison Vicente da Conceição, Maria dos 

Santos Braz Rezende, Jadiel Vicente da Conceição, G. V. da Conceição e 

Conceição Ltda Me

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

 Vistos em correição.

Cuida-se de AÇÃO MONITÓRIA movida por BANCO DO BRASIL S/A em 

desfavor de GEISON VICENTE DA CONCEIÇÃO E OUTROS, todos 

qualificadas nos autos.

CITEM-SE os Requeridos e INTIME-SE-OS, para audiência de conciliação / 

mediação que DESIGNO PARA O DIA 21.03.2018, às 13:30 HORAS 

(horário oficial de Mato Grosso).

Intime-se, na forma do §3º, do artigo 334, do Código de Processo Civil.

Nesta oportunidade será buscada a composição entre as partes, com a 

presença de seus advogados, sob pena de multa, nos termos do §8º, do 

artigo 334, Código de Processo Civil.

 Sendo a composição impossível, terá início a partir da data da audiência o 

prazo para a contestação, nos termos do artigo 335, inciso I, do Código de 

Processo Civil.

 Realizada a autocomposição, lavre-se por termo e voltem-me concluso 

para a devida homologação (artigo 334, §11, Código de Processo Civil).

Não havendo composição entre as partes, decorrido o prazo para 

contestação, voltem-me concluso para ulterior deliberação.

Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Júlio César Molina Monteiro

 Cod. Proc.: 264190 Nr: 15625-89.2017.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Itaucard Financeira S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Ângela Barbosa de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:206339

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Frente ao exposto tendo o autor cumprido os requisitos elencados no § 

2º, do artigo 2o e artigo 3° da Lei 911/69 c/c Lei 13.043/2014, DEFIRO 

LIMINARMENTE a BUSCA E APREENSÃO do veículo descrito às folhas 05, 

a ser cumprido por meio de mandado judicial, devendo no ato de 

apreensão ser efetuada a entrega do bem e seus respectivos 

documentos. O veículo ficará depositado em favor do autor ou na pessoa 

de quem este indicar, mediante termo de responsabilidade.Oficie-se ao 

Departamento de Trânsito competente para que, no prazo de 48 horas, 

proceda ao registro de gravame do veículo, concernente na existência de 

decretação da busca e apreensão do veículo descrito às fls. 05, nestes 

autos.Somente após a execução da liminar, é que o Sr. Oficial de Justiça 

deverá proceder a CITAÇÃO DA PARTE REQUERIDA, cientificando-o 

acerca do conteúdo da petição inicial, bem como dos prazos, providências 

e sanções previstas na Decreto-Lei 911/69 c/c Lei 13.043/2014, a seguir 

transcritas nos itens 01 ao 04: 1) Poderá o réu efetuar o pagamento da 

integralidade da dívida indicada pelo credor na inicial, prazo de 05 (cinco) 

dias, após a execução da liminar, obtendo-se, assim, a restituição do 

veículo livre de ônus. 2) Decorrido o prazo de 05 (cinco) dias sem ter 

havido o pagamento da integralidade da dívida, consolidar-se-ão a 

propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do autor.3) 

Poderá o réu apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) dias após a 

execução da liminar. 4) Decorridos 15 (quinze) dias e não sendo 

apresentada resposta, será decretada a revelia do requerido (artigo 344, 

do Código de Processo Civil). Por fim, caso reste infrutífera a execução da 

liminar, fica facultado ao autor o disposto no artigo 3º, § 12, do Decreto-Lei 

911/69 c/c Lei 13.043/2014. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Júlio César Molina Monteiro

 Cod. Proc.: 238463 Nr: 15142-93.2016.811.0004
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 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicredi Araxingu-Coop. de Créd. de Livre Admissão de 

Assoc. do Araguaia e Xingu

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENATA FARIAS ZAMPA ME, Lindomar Farias 

Santos, Renata Farias Zampa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077/MT, Walter George Ramalho de Lima - OAB:18.256/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Rodrigues da 

Fonseca Filho - OAB:MT 5.751, André Luiz Soares Bernardes - 

OAB:MT 13.613, Claudia Costa Ferreira Fonseca - OAB:18.582 MT, 

Kayo Ronnaro Silva Dias - OAB:MT-22433/O, Pedro Augusto Santos 

de Souza - OAB:MT 20.350/O, Vinicius de Oliveira Ribeiro - OAB:GO 

28.789

 Trata-se de AÇÃO MONITÓRIA, ajuizada por SICREDI ARAXINGÚ – COOP. 

DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIAÇÃO DO ARAGUAIA E 

XINGU em face de RENATA FARIAS ZAMPA ME, LINDOMAR FARIAS 

SANTOS E RENATA FARIAS ZAMPA.

Foi proferido despacho inicial às fls. 141.

Citado, o requerido Lindomar Faria Santos apresentou embargos à 

monitória às fls. 153/159, bem como ajuizou ação autônoma declaratória 

de nulidade de aval, distribuída sob o cód. 234724.

Ulteriormente, às fls. 190, o requerente informou a celebração de acordo 

com o requerido Lindomar, pugnando pela sua exclusão do polo passivo 

da demanda, todavia, conforme se verifica, não acostou aos autos termo 

do acordo celebrado.

Desta forma, ausente qualquer elemento que indique os termos do acordo 

celebrado, INTIME-SE o requerido para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar-se quanto a petição de fls. 190.

 Em seguida, certifique-se se houve oposição de embargos pela requerida 

Renata Farias Zampa.

Por fim, com ou sem manifestação, voltem-me conclusos.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Júlio César Molina Monteiro

 Cod. Proc.: 241694 Nr: 447-03.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FJdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PDLC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hallex Sandro Mingoti Rêgo - 

OAB:MT 15.093

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE MENOR movida por 

FRANCISCO JESUS DA SILVA em face de PAULA DAYANE LIMA 

CAVALCANTE, todos qualificados nos autos.

 O feito foi recebido, sendo deferida a medida liminar de busca a 

apreensão do menor, bem como, determinado a citação da ré, conforme 

decisão de fls. 28/31v.

Às fls. 38, o Oficial de Justiça certificou nos autos que não procedeu com 

a busca e apreensão do menor uma vez que em contato com o 

Requerente, este informou não ter condições financeiras de comparecer à 

cidade para o cumprimento da diligência.

Ato contínuo, o Requerente manifestou-se às fls. 41, informando que o 

menor se encontra residindo com ele e pugnando pela extinção do feito 

face a perda do objeto e o consequente desinteresse no prosseguimento 

da ação.

Pois bem,

 Pela análise dos autos, entendo que o deferimento do pedido de folhas 41 

é medida que se impõe, uma vez que fora postulado oportunamente, bem 

como está respaldado pelo disposto Artigo 485, inciso VIII, do Código de 

Processo Civil.

 Como se sabe, o direito como ciência que deva ser adequada ao caso 

concreto, não poderá ser interpretado de forma estritamente normativa ou 

finalística.

A busca pela tutela jurisdicional pelo cidadão através do estado, não há 

que ser encarado como dever, e sim absolutamente como direito, quando 

necessariamente se justifica e respaldado pelo ordenamento jurídico.

No caso tem tela, verifica-se que o pedido manejado encontra-se respaldo 

na legislação vigente, vejamos:

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

[...]

VIII - homologar a desistência da ação...”

Assim, diante de ausência de prejuízo experimentado pelos envolvidos, 

HOMOLOGO o pedido de desistência formulado às folhas 41 e, em 

consequência, JULGO EXTINTO o feito, sem a resolução do mérito, nos 

termos do artigo 485, VIII do Código de Processo Civil (Lei n.º 13.105/15).

SEM CUSTAS.

 Transitada em julgado, procedam-se às baixas e anotações necessárias 

e, em seguida, arquivem-se os autos observando-se as formalidades 

legais.

 P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Júlio César Molina Monteiro

 Cod. Proc.: 264832 Nr: 16070-10.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FdS, MAF, MQF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KASC, TMDH, GAF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Antônio Queiroz Fullin 

- OAB:MT 11.116

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATAL E INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS E MATERIAIS movida pelas partes acima mencionadas, 

todos qualificadas nos autos.

A parte autora alega que contratou com os Requeridos a prestação de 

serviços odontológicos e durante o tratamento foram submetidas a 

tratamento discriminatório e humilhante, além do Requerido não ter 

cumprido a prestação pactuada.

Assim, a requerente pugna pelo pagamento de repetição de indébito e 

indenização por danos morais e materiais.

Desta feita, CITE-SE os Requeridos e INTIME-SE-O, para audiência de 

conciliação/mediação que DESIGNO PARA O DIA 11 DE ABRIL DE 2018 ÀS 

13:00 HORAS.

Nesta oportunidade será buscada a composição entre as partes, com a 

presença de seus advogados, sob pena de multa, nos termos do §8º, do 

art. 334, CPC. Sendo a composição impossível, terá início a partir da data 

da audiência o prazo para a contestação, nos termos do art. 335, I, do 

CPC. Para este ato deverão ser intimadas as partes e o Ministério Público.

Realizada a autocomposição, lavre-se por termo e voltem-me concluso 

para a devida homologação (art. 334, §11, CPC).

Não havendo composição entre as partes, decorrido o prazo para 

contestação, voltem-me concluso para ulterior deliberação.

DEFIRO a gratuidade da justiça, nos termos do art. 99, § 3º, CPC.

OBSERVE-SE o Oficial de Justiça, as prerrogativas insculpidas no art. 212, 

§2º, do CPC.

Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Júlio César Molina Monteiro

 Cod. Proc.: 267437 Nr: 17628-17.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Martins de Freitas

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Weily Silva Santos - OAB:MT 

14.572

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

 Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS movida por 

JOÃO MARTINS DE FREITAS em desfavor de NOVO BANCO CETELEM 

S/A, todos qualificadas nos autos.

A parte autora alega que recebeu em casa, sem solicitação, o cartão de 

crédito n° 4029.3425.4377.2672.

Afirma na inicial que sofreu danos de ordem moral e requer, com base na 
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súmula 532 do STJ, a condenação do Requerido ao pagamento de 

indenização por danos morais.

Desta feita, CITE-SE o Requerido e INTIME-SE-O, para audiência de 

conciliação/mediação que DESIGNO PARA O DIA 21 DE MARÇO DE 2018 

ÀS 17:10 HORAS.

Nesta oportunidade será buscada a composição entre as partes, com a 

presença de seus advogados, sob pena de multa, nos termos do §8º, do 

art. 334, CPC. Sendo a composição impossível, terá início a partir da data 

da audiência o prazo para a contestação, nos termos do art. 335, I, do 

CPC. Para este ato deverão ser intimadas as partes e o Ministério Público.

Realizada a autocomposição, lavre-se por termo e voltem-me concluso 

para a devida homologação (art. 334, §11, CPC).

Não havendo composição entre as partes, decorrido o prazo para 

contestação, voltem-me concluso para ulterior deliberação.

DEFIRO a gratuidade da justiça, nos termos do art. 99, § 3º, CPC.

OBSERVE-SE o Oficial de Justiça, as prerrogativas insculpidas no art. 212, 

§2º, do CPC.

Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Júlio César Molina Monteiro

 Cod. Proc.: 181060 Nr: 2953-54.2014.811.0004

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcos José Zampieri

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Herondino Alves de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adilson Luiz Esteves Silva - 

OAB:MT 17.166

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Tiago Canan - OAB:MT 9.180

 Deste modo, incabível alterar a decisão que rejeitou o pedido de 

reintegração de posse, uma vez que a parte não comprovou os requisitos 

legais previstos no artigo 561, do C.P.C. Diante do exposto, indefiro o 

pedido de fls. 219/238. Intimem-se as partes para, no prazo de 10 (dez) 

dias, informarem as provas que pretendem produzir, sob pena de 

preclusão. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Júlio César Molina Monteiro

 Cod. Proc.: 193615 Nr: 12826-78.2014.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: Banco Itaucard S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Altamir Filgueira de Jesus

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiane Belinati Garcia Lopes 

- OAB:MT 11.877-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 :Isto posto, com fundamento nos artigos 286, do Código Civil e 108 do 

Código de Processo Civil, defiro o pedido de folhas 51/52, procedendo-se 

anotação na capa dos autos, para substituição processual no polo ativo 

da presente ação, excluindo, BANCO ITAUCARD S/A e incluindo RIO 

RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS 

FINANCEIROS.Igualmente, defiro O pedido de incluir o advogado postulante 

do rosto dos autos com as anotações no sistema Apolo e intimações na 

forma da lei dirigidas ao Dr. RONALDO BATISTA ALVES PINTO OAB/MT Nº 

7.556-B. Por fim, diante da certidão de fls. 47, INTIME-SE a cessionária 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, promover o regular prosseguimento do 

feito, efetuando o recolhimento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, sob 

pena de extinção, nos termos do art. 485, §1° do CPC.Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Júlio César Molina Monteiro

 Cod. Proc.: 197831 Nr: 2397-18.2015.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Moiseis Cardoso da Silva Junior, ELAINE 

BATISTA ALVES BUENO

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

OAB:22.819, Gustavo R. Góes Nicoladelli - OAB:17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

 Vistos.

 A parte suplicou pelo deferimento de consulta junto ao sistemas 

disponíveis, visando a obtenção do endereço atualizado dos Executados.

Como se sabe, visando a efetivação de penhora ou busca de bens dos 

devedores em processos de execução previstos no artigo 835 do CPC, 

foram criados sistemas informatizados colocados à disposição do 

Judiciário, como forma de melhor instrumentalizar a efetiva localização de 

bens, depósitos ou aplicações em instituições financeiras, sendo que 

estes, por sua vez, se encontram em primeiro lugar na ordem de 

preferência dos bens penhoráveis, através dos da utilização de sistemas 

tais como INFOJUD, RENAJUD ou BACENJUD.

 Assim também, funcionam os sistemas para a obtenção do endereço 

atualizado das partes.

Isto posto, DEFIRO o pedido na forma manejada determinando a consulta 

junto aos sistemas BACENJUD e INFOJUD para a obtenção dos endereços 

das partes.

 Ainda, havendo sido tomadas as providências, deve o Requerente se 

manifestar no prazo máximo de 30 (trinta) dias, sob pena de não o 

fazendo incorrer em arquivamento do feito.

Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Júlio César Molina Monteiro

 Cod. Proc.: 214036 Nr: 11881-57.2015.811.0004

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MFDC, JCLD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WLdC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Augusto de Oliveira 

Dolzan - OAB:6.515/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, ante a desídia do suplicante, conforme fatos acima elencados, 

com fundamento nos artigos 77, inciso IV, 274 e § 1° do art. 485, todos do 

Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO o processo sem o julgamento 

do mérito.SEM CUSTAS.Transitada em julgado, arquivem-se, observadas 

as formalidades legais. P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Júlio César Molina Monteiro

 Cod. Proc.: 217772 Nr: 1502-23.2016.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LBdFDB, DBdFDB, JBdFDB, LBdF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VDB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandra Kelly Chaves 

Sbrissa - OAB:8.963

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Izadora Lopes Nogueira Reis 

- OAB:MT 21.035

 Ante o exposto, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de 

Processo Civil, ante ausência de pressupostos de constituição e de 

desenvolvimento válido e regular do processo em razão da inexistência de 

titulo executivo judicial, indefiro a petição inicial e, por conseguinte, julgo 

extinto o processo sem a resolução do mérito.Condeno a representante 

legal dos exequentes ao pagamento de custas processuais e honorários 

advocatícios em 10% sobre o valor da execução.Transitada em julgado 

arquivem-se, com as necessárias baixas e anotações.P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Júlio César Molina Monteiro

 Cod. Proc.: 239714 Nr: 16067-89.2016.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Churrascaria e Lanchonete Guaporé Ltda Me, Dirceu 

Inéia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilson A. Constantino - ME, Gilson Aparecido 

Constantino

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rudinei Adriano Spanholi - 

OAB:MT 18.030
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

 Vistos.

 A parte suplicou pelo deferimento de consulta junto ao sistema INFOSEG, 

visando a obtenção do endereço atualizado do Requerido.

Como se sabe, visando a efetivação de penhora ou busca de bens dos 

devedores em processos de execução previstos no artigo 835 do CPC, 

foram criados sistemas informatizados colocados à disposição do 

Judiciário, como forma de melhor instrumentalizar a efetiva localização de 

bens, depósitos ou aplicações em instituições financeiras, sendo que 

estes, por sua vez, se encontram em primeiro lugar na ordem de 

preferência dos bens penhoráveis, através dos da utilização de sistemas 

tais como INFOJUD, RENAJUD ou BACENJUD.

 Isto posto, determinando a consulta junto aos sistemas INFOJUD e 

BACENJUD para a obtenção do endereço do Requerido.

 Ainda, havendo sido tomadas as providências, deve o Requerente se 

manifestar no prazo máximo de 30 (trinta) dias, sob pena de não o 

fazendo incorrer em arquivamento do feito.

Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Júlio César Molina Monteiro

 Cod. Proc.: 240958 Nr: 17000-62.2016.811.0004

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IHGdS, LNGC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BBdSA

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 SENTEÇA

Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE ALIMENTOS proposta pelas partes acima 

mencionadas.

Às fls. 18/19V foram deferidos os alimentos provisórios na quantia de 

30% (trinta por centro)do salário mínimo, bem como designada audiência 

de conciliação.

Às fls. 46 e verso as partes transacionaram, requerendo a homologação 

do referido acordo, pactuando que o Requerido pagará a proporção de 

19,5% (dezenove vírgula cinco por cento) do salário mínimo vigente, 

correspondente hoje a R$ 180,00 (cento e oitenta reais) a título de pensão 

alimentícia ao Requerente.

Instado a se manifestar, o douto membro do Parquet, às fls. 47/48, opinou 

pelo acolhimento das cláusulas pactuadas e pela homologação do acordo 

firmado entre as partes.

Pois bem,

No caso em tela, afere-se que as partes são legítimas, estão regularmente 

representadas e os direitos dos menores mostraram-se resguardados.

 DISPOSITIVO:

Isto posto, HOMOLOGO POR SENTENÇA JUDICIAL os termos acordados 

às folhas fls. 46 e verso, para que produzam os jurídicos e legais efeitos e 

em consequência JULGO EXTINTO o feito, com o julgamento do mérito nos 

termos do art. 487, III, “b” do CPC/2015.

Sem condenação à custas, eis que foi deferido ao feito os benefícios da 

gratuidade da justiça com base nos artigos 98 e 99 do Código de Processo 

Civil.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas de estilo.

 P. R. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Júlio César Molina Monteiro

 Cod. Proc.: 266263 Nr: 16938-85.2017.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CHOPPERIA CARIBE LTDA - ME, Pedro 

Augusto Peixoto Rodrigues, Renato Pedemonte Araújo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Às fls. 237/238 o patrono do Requerido pugnou pelo cumprimento da 

sentença que condenou o Requerente ao pagamento do valor de R$ 

800,00 (oitocentos reais) a título de honorários advocatícios.

Assim, tendo transitado em julgado a sentença, conforme certidão de fls. 

239, verifico que o pedido retro merece prosperar.

Desta feita, conforme o disposto no § 1o do Art. 523, do Código de 

Processo Civil, cite-se pessoalmente o Executado, para que, efetue o 

pagamento do valor de 800,00 (oitocentos reais) no prazo de 15 (quinze) 

dias, ou em igual prazo, independentemente de penhora ou nova 

intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação.

Cientifique-se o devedor que, não ocorrendo pagamento voluntário no 

prazo do caput do artigo 523, o débito será acrescido de multa de 10% 

mais despesas com honorários advocatícios na ordem de 10% além de 

outras providências cabíveis, seguindo-se os atos de expropriação 

patrimonial.

Cite-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Júlio César Molina Monteiro

 Cod. Proc.: 2499 Nr: 1127-23.1996.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de Avedis Sarian, Maria Kusurian Sarian

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lidina Pereira Fernandes, Nivaldo Peres de 

Farias, Vilmar de Morais, Fertilizantes Nacional Ltda, Francisco Chagas 

Cavalcante, Fernando de Sousa Fernandes, Mário Jorge Bucater, José 

Rodrigues da Silva, Manoel Dias das Neves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Charles Bernardi Altounian - 

OAB:13346/MS, Raimundo Girelli - OAB:1450/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:, DILERMANDO VILELA GARCIA FILHO 

- OAB:OAB/MT 4275, Onildo Beltrão Lopes - OAB:MT 2.770, Onofre 

Roncato - OAB:2147

 Tendo em vista que os requeridos José Rodrigues da Silva e Manoel Dias 

Neves foram citados por meio de seu patrono, que realizou carga dos 

autos no período de 21/03/2017 a 03/07/2017 e deixou de apresentar 

defesa, conforme a certidão de fl. 679 DECRETO-LHES A REVELIA, nos 

termos do artigo 344, do C.P.C., contudo deixou de aplicar seus efeitos, 

uma vez que os requeridos Fertilizante Nacional LTDA, Mário Jorge 

Bucater, Fernando de Souza Fernandes apresentaram contestação, 

conforme o disposto no artigo 345, I, do C.P.C.Os autores afirmam a 

falsidade da procuração outorgada para o Sr. Francisco Chagas 

Cavalvanti, bem como dos registros que originaram da mencionada 

procuração em razão da discrepância dos dados pessoais do Sr. Avedis 

Sarian referentes à sua cônjuge, ao seu endereço, ao número do RG e do 

CPF. Ao analisar os autos, constato que os demandantes deixaram de 

aportar ao feito os documentos pessoais do Sr. Avedis Sarian, o que 

impossibilita averiguar, neste momento, a veracidade das alegações 

contidas na inicial. Frise-se que os documentos aportados ao feito pelos 

demandantes foram emitidos por Cartórios de Registros Públicos, sendo, 

portanto, presumidos como verdadeiros. Assim, a fim de analisar os 

pedidos contidos na inicial é imprescindível a juntada dos documentos 

pessoais do de cujus. Posto isso, INTIMEM-SE os demandantes para, no 

prazo de 10 (dez) dias, aportarem ao feito as cópias do comprovante de 

endereço, do RG e do CPF do Sr. Avedis Sarian, como prova do juízo, nos 

termos do artigo 370, do Código de Processo Civil. Após, intimem-se os 

requeridos para manifestarem sobre os documentos novos, no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de preclusão. Em seguida, concluso para 

decisão. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Júlio César Molina Monteiro

 Cod. Proc.: 2541 Nr: 1708-38.1996.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Mercantil de São Paulo S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sebastião Teodoro Cintra Junqueira, NAIRO 

JOSÉ DE SOUZA, NILSON JOSÉ DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Tânia de Fátima Fante Cruz - 

OAB:MT 3.378

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Intimação da parte autora, para no prazo de 05 dias efetuar o 

recolhimento das custas processuais, sendo que custas judiciais 

referentes as Tabelas E+F+G+O+I+K no valor R$ 806,16 , devendo ser 

recolhidas em uma guia , que deverá ser emitida no site do 

www.tjmt.jus.br e mais R$ 105,90 ao contador/distribuidor (não 

oficializado , depositar na conta corrente 52.600-2 Agência Banco do 

Brasil 7140-4) , conforme cálculos as fls. 145. Devendo comprovar nos 

autos o recolhimento. SOB PENA DE PROTESTO.

Analista Judiciário

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Júlio César Molina Monteiro

 Cod. Proc.: 95065 Nr: 8825-26.2009.811.0004

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de Humberto de Campos Magalhães, Giselma 

Carmem Campos Carneiro Magalhães

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luis Carlos Araújo

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

OAB:SP 217.166

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luceny Rodrigues Severino 

de Lima - OAB:GO 13.988

 DETERMINO a expedição imediata de Mandado de Reintegração de Posse 

em favor do Exequente na área de terras composta por aproximadamente 

527ha, denominada de “Fazenda Nossa Senhora Aparecida”, situada no 

Município de Pontal do Araguaia- MT e matriculada sob o nº 48.547, no 

C.R.I. local (fls.27).Conste no referido Mandado a advertência ao 

executado para desocupar o imóvel objeto da demanda, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de ser utilizado reforço policial, a fim de dar o 

efetivo cumprimento a obrigação de fazer determinada pelo Juízo ad quem 

no acórdão de fls.388, já transitado em julgado, com fundamento no 

art.536, do CPC/2015.Ainda, no que concerne ao Cumprimento de 

Sentença atinente ao pagamento de honorários de sucumbência 

(fls.444/447), determino que INTIME-SE a parte executada para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, pagar o valor da dívida no total, conforme cálculo 

apresentado às fls. 448, sob pena de aplicação de multa de 10% (dez por 

cento) e incidência de honorários advocatícios, também no percentual de 

10% (dez por cento), sobre o valor da execução, conforme §1º, do art. 

523, do CPC/2015.Decorrido o prazo sem pagamento voluntário, 

EXPEÇA-SE mandado de PENHORA do bem indicado pela parte ou de 

tantos quantos bastem para satisfação do crédito buscado, 

procedendo-se à AVALIAÇÃO, lavrando-se o respectivo auto e 

intimando-se imediatamente o Executado, conforme §3º, 523, CPC/2015, 

na pessoa do seu advogado ou pessoalmente, se o processo correu à 

sua revelia.Sendo o caso de penhora online, venham-me conclusos para a 

indisponibilização de ativos via Bacen-Jud. Transcorrido o prazo previsto 

no art. 523, CPC/2015, sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 

15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou 

nova intimação, apresente, nos próprios autos, querendo, sua impugnação 

ao cumprimento de sentença.REMETA-SE o feito ao Cartório Distribuidor 

para as anotações necessárias no Sistema Apólo, acerca da conversão 

desta ação em cumprimento de sentença.Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Júlio César Molina Monteiro

 Cod. Proc.: 167290 Nr: 10053-31.2012.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Janete Gehm

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SANTANDER BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sandro Luis Costa Saggin - 

OAB:MT 5.734

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANDRÉ HONDA 

FLORES - OAB:9708-A/MT

 Desta feita, REJEITO a impugnação ao cumprimento de sentença e 

HOMOLOGO os cálculos apresentados às fls. 208 e verso, para que 

surtam os jurídicos e legais efeitos, com base no art. 524, § 2, do Código 

de Processo Civil. DETERMINO a expedição de Alvará Eletrônico em favor 

da Exequente no valor remanescente da dívida, descontando os valores já 

transferidos às fls. 206. Eventuais valores remanescentes do total 

depositado às fls. 171 deverão ser restituídos ao Executado. Por 

conseguinte, JULGO EXTINTO o processo com julgamento de mérito, pelo 

pagamento do valor total do débito, fulcro no artigo 924, II, do CPC/2015. 

Após o transito em julgado, arquive-se. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Júlio César Molina Monteiro

 Cod. Proc.: 169236 Nr: 1253-77.2013.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lara Lima Satler, Sandra Lima Satler, Elia da Costa Lima 

Satler, Eliel Lima Satler

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Antônia Rocha Bevilacqua, Nilo 

Bevilacqua Júnior, Silvestre Costa Lima, Nelson de Lima, Zilda Lucas Lima, 

Zuleide Lima dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Paula Monção Oliveira - 

OAB:MT 9.030, Vidal Chagas do Carmo - OAB:GO 10.879

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dorivaldo Cardoso - 

OAB:2091, LEILA DA SILVA SOUSA FRANCO - OAB:OAB/MT 17.928/0, 

Wmarley Lopes Franco - OAB:MT 3.353

 Trata-se de Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico com Pedido de 

Antecipação de Tutela formulado por Lara Lima Satler, Sandra Satler, Elia 

da Costa Satler e Eliel Satler em face de Silvestre Costa Lima e Nelson de 

Lima.

 Antes de apreciar os pedidos, CUMPRA-SE a decisão de fls. 410, no 

sentido de expedir o ofício para a Junta Comercial do Estado de Mato 

Grosso para informar sobre a existência de alteração do contrato social 

em que o sócio Nelson de Lima deixou a sociedade da Firma.

 Após, intimem-se as partes para manifestarem sobre os documentos 

aportados, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 437, §1º, do 

Código de Processo Civil, sob pena de preclusão.

 Decorrido o prazo, certifique-se e retornem os autos conclusos para 

decisão.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Júlio César Molina Monteiro

 Cod. Proc.: 183405 Nr: 5951-92.2014.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cleito Teodoro de Queiroz

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

- OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cuida-se de Ação Executiva movida entre as partes já qualificadas.

 DEFIRO o pedido de folhas 75 e com fundamento no artigo 921, III do 

C.P.C. DETERMINO a suspensão do processo pelo prazo de 01 (um) ano.

 Findo o prazo, deverá a senhora Gestora impulsionar o feito, abrindo-se 

vista ao autor a fim de que se manifeste, pelo prazo de 05 (cinco) doas, 

requerendo os atos necessário ao prosseguimento do feito sob pena de 

extinção.

Às Providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Júlio César Molina Monteiro

 Cod. Proc.: 186662 Nr: 7591-33.2014.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paulo Renato Rochembach

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fiat Autonorte Ltda, Fiat Automóveis S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Erin Leonel Vilela - OAB:MT 

15.821

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Dácio de Souza Pereira 

Rolim - OAB:MG 822-A, Raul Darci Dolzan - OAB:MT 2.496-B

 Vistos.

Às fls. 237/238 o patrono do Requerido pugnou pelo cumprimento da 

sentença que condenou o Requerente ao pagamento do valor de R$ 

800,00 (oitocentos reais) a título de honorários advocatícios.

Assim, tendo transitado em julgado a sentença, conforme certidão de fls. 

239, verifico que o pedido retro merece prosperar.

Desta feita, conforme o disposto no § 1o do Art. 523, do Código de 
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Processo Civil, cite-se pessoalmente o Executado, para que, efetue o 

pagamento do valor de 800,00 (oitocentos reais) no prazo de 15 (quinze) 

dias, ou em igual prazo, independentemente de penhora ou nova 

intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação.

Cientifique-se o devedor que, não ocorrendo pagamento voluntário no 

prazo do caput do artigo 523, o débito será acrescido de multa de 10% 

mais despesas com honorários advocatícios na ordem de 10% além de 

outras providências cabíveis, seguindo-se os atos de expropriação 

patrimonial.

Cite-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Júlio César Molina Monteiro

 Cod. Proc.: 217792 Nr: 1513-52.2016.811.0004

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVSG, AKRdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RCG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jimmy Costa Nascimento - 

OAB:MT18.676

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS movida pelas partes 

acima mencionadas, todos qualificados nos autos.

 Foi determinada a emenda da petição inicial a fim de acostar aos autos 

título executivo judicial (fls. 06).

Ato contínuo, a Sra. Gestora certificou nos autos informando a inércia da 

parte autora.

Ainda, intimado pessoalmente para dar prosseguimento ao feito, o 

Requerente manteve-se mais uma vez inerte, conforme certidão de fls. 19.

Pois bem,

 No caso em tela, tem-se que o postulante não se incumbiu dos atos à ele 

inerentes e suficientes ao regular processamento do feito, permanecendo 

inerte.

Como se sabe, apos a vigência do novo Código de Processo civil o dever 

geral de boa-fé ganhou status de norma fundamental impondo o dever de 

probidade e lealdade processual às partes e seus procuradores, públicos 

ou privados, assim como a todos aqueles que de alguma forma participam 

do processo.

 Dessa forma, constata-se que, é ônus das partes cumprir com exatidão 

as decisões jurisdicionais, de natureza provisória ou final, sob pena de 

incorrer em contumácia, fato esse que se traduz no abandono de causa e 

desinteresse no prosseguimento da demanda e, consequentemente impõe 

a decretação da extinção do feito.

 Ainda, o parágrafo único do art. 321 do Código de Processo Civil estipula:

“Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.”

Isto posto, ante a desídia do suplicante, conforme fatos acima elencados, 

com fundamento nos artigos 485, I e paragrafo único do art. 321, ambos 

do Código de Processo Civil, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL e JULGO 

EXTINTO o processo sem o julgamento do mérito.

SEM CUSTAS.

Transitada em julgado, arquivem-se, observadas as formalidades legais.

 P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Júlio César Molina Monteiro

 Cod. Proc.: 218406 Nr: 1881-61.2016.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wesley Custodio de Deus

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE RIBEIRO FUENTE 

CAÑAL - OAB:13578/A, Elizete Aparecida O Scatigna - OAB:Oab 

-68723

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para no prazo de 05 (cinco) dias efetuar o 

complemento do depósito da diligência do Oficial de Justiça para 

cumprimento do mandado de Busca e Apreensão, no valor de R$ 18,00 

(dezoito reais), devendo acessar o site do tjmt.jus.br, para emissão do 

boleto para pagamento da diligência e comprovar nos autos.

Analista Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Júlio César Molina Monteiro

 Cod. Proc.: 244414 Nr: 2335-07.2017.811.0004

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Madalena Miranda Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Detran / MT - Departamento Estadual de 

Trânsito de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Diego Santiago Freitas Diniz - 

OAB:MT 16.066

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, julgo extinto o feito, sem resolução do mérito, conforme o 

disposto no artigo 485,VI, do Código de Processo Civil. SEM CUSTAS E 

HONORÁRIOS, conforme art. 10, XXII, da Constituição Estadual e art. 25, 

da Lei 12.016/2009. Com ou sem recursos, encerrado o prazo recursal, 

remetam-se os autos ao arquivo com as baixas e anotações necessárias. 

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Júlio César Molina Monteiro

 Cod. Proc.: 248471 Nr: 5202-70.2017.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Umberto Henrique Furtado Martins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para no prazo de 05 (cinco) dias efetuar o 

depósito da diligência do Oficial de Justiça para cumprimento do mandado 

de Citação, no valor de R$ 36,00 (trinta e seis reais), devendo acessar o 

site do tjmt.jus.br, para emissão do boleto para pagamento da diligência e 

comprovar nos autos.

Analista Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Júlio César Molina Monteiro

 Cod. Proc.: 251372 Nr: 7246-62.2017.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alex Teixeira Fernandes, Deusvane Quirino 

Rego Teixeira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para no prazo de 05 (cinco) dias efetuar o 

depósito da diligência do Oficial de Justiça para cumprimento do mandado 

de Citação, no valor de R$ 36,00 (trinta e seis reais), devendo acessar o 

site do tjmt.jus.br, para emissão do boleto para pagamento da diligência e 

comprovar nos autos.

Analista Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Júlio César Molina Monteiro

 Cod. Proc.: 252160 Nr: 7781-88.2017.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANGELA LILIA VIEIRA PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para no prazo de 05 (cinco) dias efetuar o 

depósito da diligência do Oficial de Justiça para cumprimento do mandado 

de Citação, no valor de R$ 18,00 (dezoito reais), devendo acessar o site 

do tjmt.jus.br, para emissão do boleto para pagamento da diligência e 

comprovar nos autos.

Analista Judiciário

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Júlio César Molina Monteiro

 Cod. Proc.: 261624 Nr: 14004-57.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALCF, JCCC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodrigo Corbucci - OAB:MT 

15.002-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos para intimação da parte autora via DJE, 

para efetuar o depósito da diligência do Oficial de Justiça para 

cumprimento do mandado de citação/intimação, no valor de R$ 18,00, 

devendo acessar o site do Tjmt.jus.br, para emissão do boleto para 

pagamento da diligência e comprovar nos autos, no prazo de cinco dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Júlio César Molina Monteiro

 Cod. Proc.: 264384 Nr: 15751-42.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mateus Balbino de Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Telefonica Brasil s/a

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

OAB:SP 217.166

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, CONCEDO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA E 

DETERMINO a expedição de ofício ao Serasa para proceder a baixa da 

restrição do nome do autor do rol de inadimplentes, referente ao contrato 

celebrado com o requerido, no prazo de 05 (cinco) dias. Defiro o pedido 

de justiça gratuita ao autor, visto que comprovou sua hipossuficiência 

financeira, através do documento de fl. 26.Defiro o pedido de inversão do 

ônus da prova ao autor. Cite-se a requerida para comparecer a audiência 

de conciliação que designo para o dia 21 de março de 2018, às 16:40 

horas (HORÁRIO DE MATO GROSSO), devendo ser citado com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias, nos termos do artigo 334, caput, 

do Código de Processo Civil. O autor será intimado na pessoa de seu 

patrono (artigo 334,§3º, do Código de Processo Civil).Consigno que as 

partes deverão estar acompanhadas por seus advogados ou defensores 

públicos (artigo 334, §9º, do Código de Processo Civil).Caso de o autor ou 

o requerido não comparecerem na audiência sem justo motivo, será 

aplicado multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida 

(artigo 334, §8º, do Código de Processo Civil). Sendo a composição 

infrutífera, o requerido deverá oferecer defesa no prazo de 15 (quinze) 

dias, contado a partir da audiência da conciliação, conforme previsto no 

artigo 335, do Código de Processo Civil. Não sendo contestada a ação, 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo autor 

na inicial (artigo 344, do Código de Processo Civil). Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Júlio César Molina Monteiro

 Cod. Proc.: 265280 Nr: 16353-33.2017.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Osvaldo Ribeiro Coelho, IDELCIDES MOREIRA 

RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para no prazo de 05 (cinco) dias efetuar o 

depósito da diligência do Oficial de Justiça para cumprimento do mandado 

de citação, no valor de R$ 36,00 (trinta e seis reais), devendo acessar o 

site do tjmt.jus.br, para emissão do boleto para pagamento da diligência e 

comprovar nos autos.

Analista Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Júlio César Molina Monteiro

 Cod. Proc.: 47515 Nr: 297-42.2005.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fábio Dantas Victor de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antônio Benedito Lopes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luceny Rodrigues Severino de 

Lima - OAB:GO 13.988

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

O requerente pleiteia a concessão da gratuidade da justiça na folha 04 da 

petição inicial.

Contudo, não há decisão analisando tal questão até a presente data.

 Pois bem

 Como se sabe, a Constituição Federal, em seu art. 5º, inciso LXXIV, 

contempla este benefício como garantia fundamental aos que 

comprovarem sua hipossuficiência.

 Desta forma, é medida que se impõe exigir a efetiva comprovação da 

insuficiência financeira da parte, o que, no caso destes autos, não se 

verifica qualquer documento que se preste a tal prova.

Frente ao exposto INTIME-SE a exequente para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, emendar a petição inicial, conforme preceitua o art. 321 do Código de 

Processo Civil/2015, devendo aportar ao feito cópia de holerite ou da 

última declaração de imposto de renda hábil à comprovação da 

necessidade do benefício da Assistência Judiciária Gratuita.

 Ou, em igual prazo, recolha às custas e taxas judiciais iniciais no mesmo 

prazo, sob pena de cancelamento da distribuição do feito, forte no artigo 

290 do C.P.C.

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Júlio César Molina Monteiro

 Cod. Proc.: 76183 Nr: 9156-76.2007.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rodrigo Tauil Adolfo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056, Takechi Iuasse - OAB:MT 6.113-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rodrigo Tauil Adolfo - 

OAB:MT 8.208

 Isto posto, ante a desídia do suplicante, conforme fatos acima elencados, 

com fundamento nos artigos 77, inciso IV c/c o inciso III e § 1° do art. 485, 

ambos do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO o processo sem o 

julgamento do mérito.Custas pelo requerente, forte na parte final do § 1° do 

Art. 485 da lei processual vigente. Transitada em julgado, arquivem-se, 

observadas as formalidades legais. P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Júlio César Molina Monteiro

 Cod. Proc.: 103053 Nr: 8057-66.2010.811.0004

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Clea de Castro e Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juliana Carvalho Stella - 

OAB:9897/MT, Raphael Neves Costa - OAB:12.178-A/MS, RICARDO 

NEVES COSTA - OAB:12410

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Diante dos fatos e fundamentos acima expostos, JULGO PROCEDENTE 

apresente ação de busca e apreensão convertida em ação de depósito, 

em que o pelo BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A em face de CLEA 

DE CASTRO E SILVA, determinando a expedição de mandado para que o 

réu entregue o bem em vinte e quatro (24) horas ou deposite em juízo o 

valor de seu débito devidamente atualizado, nos termos dos artigos 903 e 

904 do CPC. Pagará a ré as custas processuais e honorários advocatícios 

que em 10% sobre o valor da causa.Cumpridas todas as deliberações e 

certificado o trânsito em julgado, ao arquivo.P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Júlio César Molina Monteiro

 Cod. Proc.: 171778 Nr: 4578-60.2013.811.0004

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MEDdSS, ACDdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JSF
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Eduardo Freitas de 

Souza - Defensor Público - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, ante a desídia do suplicante, conforme fatos acima elencados, 

com fundamento nos artigos 77, inciso IV c/c o inciso III e § 1° do art. 485, 

ambos do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO o processo sem o 

julgamento do mérito.SEM CUSTAS.Transitada em julgado, arquivem-se, 

observadas as formalidades legais. P.R.I.C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Júlio César Molina Monteiro

 Cod. Proc.: 172440 Nr: 5404-86.2013.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Erisson de Oliveira Santos

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Débora Suzana Ramos de 

Moraes Armando - OAB:MT 15.874

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE GAZOLA VIEIRA 

MARQUES - OAB:MT - 16.846/A

 CERTIDÃO

Certifico que, conforme comprovantes de pagamento colacionados às fls. 

239/240, não consta comprovação do pagamento da Tabela C, referente 

ao Contador e Distribuidor.

Danilo Ramos Chaves

Estagiário – Mat. 34587

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Júlio César Molina Monteiro

 Cod. Proc.: 173517 Nr: 6717-82.2013.811.0004

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sinval da Costa Lima, Saulo da Costa Lima, Helma da 

Costa Silva, Espólio de Sereneu da Costa Lima, Joelma Ferreira Lima, 

Doneide Ferreira Lima, Sebastião Joaquim de Lima Neto, Elia da Costa Lima 

Satler, Bruno da Costa Lima, Cleide Faria da Silva Lima, Lara Lima Satler, 

Espólio de Arino Vidal Satler, Sandra Lima Satler, Eliel Lima Satler

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nilo Bevilacqua Júnior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Paula Monção Oliveira - 

OAB:MT 9.030

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEILA DA SILVA SOUSA 

FRANCO - OAB:OAB/MT 17.928/0, Wmarley Lopes Franco - OAB:MT 

3.353

 Trata-se de AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE formada por SILVAL DA 

COSTA LIMA, SAULO DA COSTA LIMA, HELMA DA COSTA LIMA de 

CLEIDE FARIA DA SILVA, SEBASTIÃO JOAQUIM LIMA NETO, DONEIDE 

FERREIRA LIMA, BRUNO DA COSTA LIMA, JOELMA FERREIRA LIMA, ELIA 

DA COSTA LIMA SATLER, LARA LIMA SATLER, SANDRA LIMA SATLER E 

ELIEL LIMA SATLER em face de NILO BEVILACQUA JUNIOR.

 Intimem-se os autores para que aportem ao feito o Termo de Inventariante, 

no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do artigo 75, VII, do C.P.C.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Júlio César Molina Monteiro

 Cod. Proc.: 174211 Nr: 7535-34.2013.811.0004

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nilo Bevilacqua Júnior, Maria Antônia Rocha Bevilacqua

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lima & Filhos Ltda, Silvestre Costa Lima, 

Espólio de Arino Vidal Satler, Espólio de Sebastião Joaquim de Lima, Ana 

Paula Monção Oliveira, Elia da Costa Lima Satler, Sandra Lima Satler, Eliel 

Lima Satler, Lara Lima Satler, Sinval da Costa Lima, Saulo da Costa Lima, 

Cleide Faria da Silva Lima, Helma da Costa Silva, Sebastião Joaquim Lima 

Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEILA DA SILVA SOUSA 

FRANCO - OAB:OAB/MT 17.928/0, Rodrigo Tauil Adolfo - OAB:MT 

8.208, Wmarley Lopes Franco - OAB:MT 3.353

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Paula Monção Oliveira - 

OAB:MT 9.030, Dorivaldo Cardoso - OAB:2091, Mauricio Antonio da 

Silva Filho - OAB:16287/O - MT, Vidal Chagas do Carmo - OAB:GO 

10.879

 Trata-se AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO movido por NILO 

BEVILACQUA JÚNIOR em face de LIMA & FILHOS LTDA E OUTROS.

 Considerando que os terceiros indicados em fls. 124/125 não possuem 

legitimidade para figurar em juízo e a fim de sanear a questão, CHAMO O 

FEITO À ORDEM e determino a intimação das partes para que se 

manifestem sobre a assistência, no prazo de 15 (quinze) dias, conforme o 

artigo 120, do C.P.C.

Intimem-se os requeridos para que aportem ao feito o Termo de 

Inventariante, no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do artigo 75, VII, do 

C.P.C.

Após, concluso para decisão.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Júlio César Molina Monteiro

 Cod. Proc.: 202672 Nr: 5306-33.2015.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SMMdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LFS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandra Kelly Chaves 

Sbrissa - OAB:8.963

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Simiramy Bueno de Castro - 

OAB:MT 5.880-A

 Vistos.

Trata-se de uma Ação de Alimentos Gravídicos ajuizada por SIMONE 

MOREIRA MARQUES DA SILVA em desfavor de LEVI FERREIRA SANTOS.

Quanto ao pedido contido no segundo parágrafo da folha 117, INDEFIRO 

de plano, em razão do trânsito em julgado da sentença, bem como por não 

ser mera vontade da genitora, mas, direito um direito personalíssimo, 

indisponível e imprescritível exclusivo e inerente ao menor, conforme 

preconiza a CF/88, no § 6º 227 c/c artigo 1.607 do C.C. e art. 27 do E.C.A.

Quanto ao pedido de folhas 177/118, deverá a douta suplicante tomar as 

providências inerentes ao que preconizam os artigos 531, §§ 1ª e 2º c/c 

com os artigos 523, e §7º do artigo 528 e, caput do artigo 528, ambos do 

C.P.C., observando-se as formalidades legais, contidas nos artigos 319 e 

524 também do Código de Processo Civil.

No mais determino seja cumprida na integra a sentença de folhas 110/112, 

já transitada em julgada.

 Intimem-se. As providências.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Júlio César Molina Monteiro

 Cod. Proc.: 209735 Nr: 9402-91.2015.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIANE TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA, Adão Maria 

dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Guilherme Augusto de Paula Zanetti

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiano Alves Valim Brito 

Costa - OAB:MT 16.131, Hallex Sandro Mingoti Rêgo - OAB:MT 

15.093

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO BENEVIDES DE 

CARVALHO - OAB:139494

 SENTENÇA

 Vistos.

Cuida-se de AÇÃO REGRESSIVA DE COBRANÇA C/C PEDIDO DE TUTELA 

ANTECIPADA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS intentado por 

JULIANE TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA, em desfavor de GUILHERME 

AUGUSTO DE PAULA ZANETTI, todos já qualificados nos autos.

Juntaram documentos de folhas 27/58.

Foi proferido despacho inicial às folhas 59/60 verso.

Em sede de acordo extrajudicial, as partes formularam acordo, em que 

restou avençado o valor a ser pago pelo requerido, no que se refere a 

importância considerada na ação anulatória de lançamento fiscal de n°. 

6255-28.2013.811.0004, suplicando ao final pela homologação e extinção 

do feito.

Afere-se que as partes são legítimas e estão regularmente representadas.
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 Isto posto, HOMOLOGO POR SENTENÇA JUDICIAL os termos acordados à 

folha 111 e verso, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, com 

suporte no artigo 487, III, alínea “b” do CPC, julgando EXTINTO O FEITO, 

COM O JULGAMENTO DO MÉRITO.

 CUSTAS pelas partes, na proporção de 50% para cada litigante.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as baixas e 

cautelas de estilo.

P. R. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Júlio César Molina Monteiro

 Cod. Proc.: 214795 Nr: 12340-59.2015.811.0004

 AÇÃO: Retificação ou Suprimento ou Restauração de Registro 

Civil->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CL, CST

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CSeL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maiane Cristiane Alves dos 

Santos - OAB:36709/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alcy Borges Lira - 

OAB:1096/MT

 SENTENÇA

 Vistos.

Cuida-se de AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL intentado por 

C.L, representado por CINDY SCHOSSLER TOYAMA E CLEBER SILVA E 

LIRA, todos já qualificados nos autos.

A autora ingressou com a presente ação, com o objetivo de proceder a 

alteração no assento de nascimento, eis que no registro consta o prenome 

errado, bem como a ausência do patronímico materno.

Juntaram documentos de folhas 10/20.

Foi proferido despacho inicial às folhas 21 e verso.

Às fls. 36/37, fora prolatada sentença julgando procedente o pedido inicial, 

determinando a retificação do registro civil do requerente.

Inconformado, o genitor da requerente interpôs recurso de apelação. O 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso deu provimento ao recurso 

de apelação interposto, tornando sem efeito a sentença de fls. 36/37v a 

partir da apreciação do pedido inicial.

Vindos os autos do Tribunal, as partes formularam acordo, em que restou 

avençada a retificação do registro civil do requerente para que passasse 

a constar CLAUDIA CHLOE SCHOSSLER TOYAMA E LIRA.

Instado a se manifestar, o douto membro do Parquet, às folhas 191/192, 

opinou pelo acolhimento dos pedidos iniciais, com a homologação dos 

termos acordados.

 Afere-se que as partes são legítimas e estão regularmente 

representadas.

 Isto posto, HOMOLOGO POR SENTENÇA JUDICIAL os termos acordados à 

folha 187/188, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, com 

suporte no artigo 487, III, alínea “b” do CPC, julgando EXTINTO O FEITO, 

COM O JULGAMENTO DO MÉRITO.

 Sem custas, eis que deferida a gratuidade da justiça.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as baixas e 

cautelas de estilo.

P. R. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Júlio César Molina Monteiro

 Cod. Proc.: 220394 Nr: 3071-59.2016.811.0004

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamento s/a

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdiza da Silva Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiane Belinati Garcia Lopes 

- OAB:MT 11.877-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Frente ao exposto, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA da ação de 

folhas 24 e, via de conseqüência JULGO EXTINTO o feito, sem julgamento 

do mérito, nos termos do artigo 485, VIII, do Código de Processo 

Civil.Condeno a parte autora em custas processuais, com espeque no art. 

90 do C.P.C.Promova-se a baixa na restrição recaída sob o veículo objeto 

da presente ação.Transitada em julgado esta sentença, o que certificará o 

cartório, procedam-se às baixas e anotações necessárias e, em seguida, 

arquivem-se os autos, independentemente de nova determinação.P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Júlio César Molina Monteiro

 Cod. Proc.: 227348 Nr: 7260-80.2016.811.0004

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Expresso São Luiz Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nathalia Ribeiro Rodrigues Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriane Pereira de Lima - 

OAB:OAB/GO 29.761

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

 Vistos.

 A parte suplicou pelo deferimento de consulta junto ao sistema INFOJUD, 

visando a obtenção do endereço atualizado dos Requeridos.

Como se sabe, visando a efetivação de penhora ou busca de bens dos 

devedores em processos de execução previstos no artigo 835 do CPC, 

foram criados sistemas informatizados colocados à disposição do 

Judiciário, como forma de melhor instrumentalizar a efetiva localização de 

bens, depósitos ou aplicações em instituições financeiras, sendo que 

estes, por sua vez, se encontram em primeiro lugar na ordem de 

preferência dos bens penhoráveis, através dos da utilização de sistemas 

tais como INFOJUD, RENAJUD ou BACENJUD.

 Isto posto, DEFIRO o pedido na forma manejada determinando a consulta 

junto ao sistema INFOJUD para a obtenção do endereço dos Requeridos.

 Ainda, havendo sido tomadas as providências, deve o Requerente se 

manifestar no prazo máximo de 30 (trinta) dias, sob pena de não o 

fazendo incorrer em arquivamento do feito.

Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Júlio César Molina Monteiro

 Cod. Proc.: 227778 Nr: 7568-19.2016.811.0004

 AÇÃO: Dissolução e Liquidação de Sociedade->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: APL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NdESN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edilzete Gomes Morais de 

Abreu - OAB:15.984, Fabiana Carla de Oliveira - OAB:MT 16.659, 

Fabio Carlos de Oliveira - OAB:16393/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luziano Pereira da Silva - 

OAB:GO 37.430

 Vistos.

 Cuida-se de AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO 

ESTÁVEL C/C PARTILHA DE BENS movida pelas partes 

supramencionadas.

Intimem-se as partes para que no prazo de 05 (cinco) dias informem às 

provas que pretendem produzir.

 Em seguida, ouça-se o Ministério Público, pelo prazo legal, forte no artigo 

178 e seguintes do Código de Processo de Civil,

 Após, voltem-me para saneamento.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Júlio César Molina Monteiro

 Cod. Proc.: 238945 Nr: 15446-92.2016.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mundo dos Freios Ltda

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rafaela Fullin de Castro - 

OAB:20273/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056

 Ante o exposto, por ausência de requisitos legais, INDEFIRO os pedidos 
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de exclusão dos dados da requerente do Sistema de Proteção ao Crédito 

e de depósito judicial. Por fim, vislumbro que o requerido colacionou ao 

feito os contratos de crédito entabulados entre as partes, os quais se 

consubstanciam em documentos novos.Desta forma, em atenção ao 

princípio do contraditório e da ampla defesa, INTIME-SE a requerente para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar acerca dos documentos novos 

aportados, conforme disposto no artigo 437, §1º, do Código de Processo 

Civil, sob pena de preclusão. Decorrido o prazo acima anotado, com ou 

sem manifestação, voltem-me conclusos para deliberação.Às 

providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Júlio César Molina Monteiro

 Cod. Proc.: 244973 Nr: 2752-57.2017.811.0004

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdeliria Pereira Barros dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cleber Ferreira dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandro Takishita Martins da 

Fonseca - OAB:MT 12.203-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO DE MORAIS PINTO 

JÚNIOR - OAB:3.652-A, Lais Daiane Magalhães Peres - OAB:MT 

15.835

 Vistos.

Cuida-se de AÇÃO DE DIVÓRCIO DIRETO CC PARTILHA DE BENS, 

GUARDA, ALIMENTOS PROVISÓRIOS CC PEDIDO DE TUTELA 

ANTECIPADA E ALTERAÇÃO DE NOME proposta por VALDELIRIA 

PEREIRA BARROS DOS SANTOS em desfavor de CLEBER FERREIRA DOS 

SANTOS todos qualificados nos autos.

Intimem-se as partes para que no prazo de 05 (cinco) dias informem às 

provas que pretendem produzir.

 Em seguida, ouça-se o Ministério Público, pelo prazo legal, forte no artigo 

178 e seguintes do Código de Processo de Civil,

 Após, voltem-me para saneamento.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Júlio César Molina Monteiro

 Cod. Proc.: 245722 Nr: 3373-54.2017.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamento s/a

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Robson Akira Kochi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Samuel da Silveira - 

OAB:94243/MT, JAMIL ALVES DE SOUZA - OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jairo Gehm - OAB:16.063

 Cuida-se de Ação de Busca e Apreensão, ajuizada por BANCO DO 

BRASIL FINANCIAMENTO S/A em face de ROBSON AKIRA KOCHI, todos 

qualificados nos autos.

Analisando os autos, verifico pedido da parte requerida em fls.181/182, 

pleiteando o deferimento do valor que se encontra depositado nos autos 

em conta judicial para purgar a mora.

Considerando que o intento não foi alcançado por conta do decurso 

temporal descrito no art.3º, §1º, do Decreto Lei nº911/69 e que houve a 

efetiva busca e apreensão do veículo objeto da demanda e a ulterior 

consolidação da propriedade e a posse plena e exclusiva do bem em 

favor do credor fiduciário, entendo que o pedido de fls.181/182 merece 

prosperar.

Diante disso, DETERMINO a expedição de ALVARÁ DE LEVANTAMENTO 

do numerário integral depositado na CONTA ÚNICA (fls.159) em favor do 

demandado, devendo o valor ser transferido via TED em conta bancária 

indicada em fls.181/182.

Ainda, DETERMINO que cumpra-se a deliberação contida no item 18, da 

decisão de fls.170/172, no sentido de desentranhamento das petições de 

fls.96/98 e fls.101/104, devendo as mesmas serem posteriormente 

devolvidas aos respectivos patronos.

INTIME-SE pessoalmente o requerido desta decisão.

 Após, voltem-me conclusos para sentença.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Júlio César Molina Monteiro

 Cod. Proc.: 245770 Nr: 3414-21.2017.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamento s/a

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Palmira Almeida de Oliveira Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Lídio Alves dos Santos - 

OAB:MT 20.853/A, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - 

OAB:192649/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniella Silva Souza - 

OAB:MT/21710/O

 Frente ao exposto, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA da ação de 

folhas 58 e verso, via de conseqüência JULGO EXTINTO o feito, sem 

julgamento do mérito, nos termos do artigo 485, VIII, do Código de 

Processo Civil.Condeno a parte autora em custas processuais, com 

espeque no art. 90 do C.P.C.Promova-se a baixa na restrição recaída sob 

o veículo objeto da presente ação, bem como o recolhimento do mandado 

eventualmente expedido.Transitada em julgado esta sentença, o que 

certificará o cartório, procedam-se às baixas e anotações necessárias e, 

em seguida, arquivem-se os autos, independentemente de nova 

determinação.P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Júlio César Molina Monteiro

 Cod. Proc.: 246676 Nr: 3999-73.2017.811.0004

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Franciosi & Assmann Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pedro Augusto Menegheti Carneiro, Sonia 

Milani, Alessandro Mainardi, Sueli Menegueti Mainardi, LUCIMARA 

MENEGHETI,

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO ROBERTO DE PAULA - 

OAB:7297-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Frente ao exposto, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA da ação de 

folhas 80, via de conseqüência JULGO EXTINTO o feito, sem julgamento do 

mérito, nos termos do artigo 485, VIII, do Código de Processo Civil.Condeno 

a parte autora em custas processuais, com espeque no art. 90 do 

C.P.C.Transitada em julgado esta sentença, o que certificará o cartório, 

procedam-se às baixas e anotações necessárias e, em seguida, 

arquivem-se os autos, independentemente de nova determinação.P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Júlio César Molina Monteiro

 Cod. Proc.: 246721 Nr: 4022-19.2017.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mundo dos Freios Ltda, Eliomar de Castro e 

Silva, Marta Fullin Castro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cuida-se de EMBARGOS À EXECUÇÃO movido pelo MUNDO DOS FREIOS 

LTDA - EPP em desfavor de BANCO BRADESCO S/A, todos qualificados 

nos autos.

Inicialmente, verifico que a presente execução é lastreada por crédito 

atinente ao contrato nº 008.312.863. Constato ainda, que foi proposta 

Ação Revisional de Contratos Bancários (Cód: 238945), pelo devedor, ora 

embargante, ao argumento de serem praticados encargos financeiros 

elevados.

Desta forma, por verificar a identidade de objetos, RECEBO OS 

PRESENTES AUTOS no estado em que se encontra, mantendo os atos 

anteriormente praticados.

 Nos autos em apenso (Cód. 254676), vislumbro que o embargante aduz 

nulidade da ação executiva, ao argumento de que a ação foi proposta 

através de fotocópia da cédula creditícia e sem a assinatura de duas 

testemunhas.

Ao analisar os autos, verifico que de fato foi colacionado ao feito cópia do 

título de crédito em discussão.
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Desta forma, entendo que se a demanda versa sobre cobrança 

consubstanciada em título de crédito, requer-se desde logo a 

apresentação nos autos da cártula original, como requisito fundamental 

para a propositura da ação, consoante disposto no artigo 29, §1º, da Lei 

nº 10.931/2004, que dispõem acerca de Cédula de Crédito Bancário e 

prevê que esta é transferível mediante endosso em preto.

 Deste modo, imprescindível que a parte credora traga aos autos de 

execução a via original do título de crédito objeto da demanda, para o 

regular processamento do feito.

Frente ao exposto, cumpra-se a decisão proferida nos embargos em 

apenso, no sentido de INTIMAR o EXEQUENTE para, no prazo de 10 (dez) 

dias, juntar a via original do título de crédito (Cédula de Crédito Bancário nº 

008.312.863), sob pena de extinção da ação.

Após, voltem-me conclusos deliberação.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Júlio César Molina Monteiro

 Cod. Proc.: 249042 Nr: 5572-49.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Astrans - Associação de Transportadores de Sete 

Lagoas, Celso Dall'Oca Maldonado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Pereira de Oliveira, Associação Baiana 

do Caminhoneiros - ABAC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo lves Maldonado - 

OAB:69902/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Inicialmente, recebo o feito no estado em que se encontra, tornando válido 

todos os atos praticados. Os demandados afirmam que o autor não possui 

legitimidade ativa para figurar no polo ativo. Analisando os autos, constato 

que o demandante possui legitimidade ativa para requerer a indenização 

pelos supostos danos sofridos em decorrência do sinistro, visto que se 

trata de Associação que celebrou contrato com o Sr. Claudemil Dalesse, 

proprietário do veículo (fl. 102). Ademais, conforme as notas fiscais 

aportadas ao feito (fls. 119- verso e 120-verso), constata-se que a 

empresa requerida quitou os supostos danos ocasionados no automóvel, 

de propriedade do Sr. Claudemil Dalesse. Assim, o demandante possui 

legitimidade para figurar no polo ativo da demanda. (..) No que tange a 

ilegitimidade passiva, também verifico que não merece prosperar, já que a 

Associação possui como dever reembolsar o segurado nas despesas 

decorrentes de acidente, conforme o artigo 34, do Regimento Interno (fl. 

158-verso). Importante registrar que o demandado deixou de aportar ao 

feito o contrato celebrado com o associado, razão pela qual não é 

possível aferir a inexistência da contratação da cobertura contra acidente. 

Portanto, rejeito as preliminares arguidas pelos requeridos. Por ausência 

de irregularidade processual, declaro o feito SANEADO. Tendo em vista a 

necessidade de instrução processual, defiro a produção de prova 

testemunhal. Fixo como pontos controvertidos: Houve culpa ou dolo do 

requerido. Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 11 de 

abril de 2018, às 15:00 Horas (HORÁRIO DE MATO GROSSO).Intimem-se 

as partes para, querendo, requererem esclarecimentos ou solicitarem 

ajustes, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do artigo 357, parágrafo 

primeiro, do Código de Processo Civil. Intimem-se as partes para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, depositarem em cartório o rol de testemunhas, 

conforme o disposto no art. 357, parágrafo 4º, do Código de Processo 

Civil.Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Júlio César Molina Monteiro

 Cod. Proc.: 251251 Nr: 7168-68.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Julio Alberto Pallazzo de Melo, Alcineia Cintia Palazzo de 

Mello

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DA AMAZÔNIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PÉRICLES LANDGRAF ARAÚJO 

DE OLIVEIRA - OAB:18294/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO AZEVEDO GOMES - 

OAB:17996/O, Elisangela Hasse - OAB:8689/MT

 Posto isso, DEFIRO o pedido do demandante e DETERMINO a intimação do 

requerido para, no prazo de 10 (dez) dias, excluir o nome do requerente 

do CADIN. Fixo multa no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de 

descumprimento desta decisão. Indefiro o pedido do demandado de fls. 

328/330 e mantenho a decisão anterior. Cumpra-se a decisão de fls. 

291/294, efetuando a intimação do perito. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Júlio César Molina Monteiro

 Cod. Proc.: 251432 Nr: 7287-29.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mareuza Sinzais dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Tontin dos Santos, Eulália dos Santos 

Ragiotto, Alceni Alves de Freitas, Edson de Freitas Maia, Iolanda Maria de 

Freitas Maia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daiane luza - OAB:14059/MT, 

Mauro Portes Junior - OAB:10772 OAB/MT, Pedro Emilio 

Bartolomei - OAB:OAB/MT12206B, Sandra Roberta Montanher 

Brescovici - OAB:7.366 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aridaque Luís Neto - 

OAB:MT 3.252, Árlen Oliveira Andrade - OAB:MG 107847, Cristian 

Oliveira Andrade - OAB:142338, Cristian Oliveira Santos - OAB:MG 

142338, Edson Azolini - OAB:MT 3094, Maurício Araújo Barboza - 

OAB:MG 112.180

 DECISÃO

 Vistos.

 A parte suplicou pelo deferimento de consulta junto ao sistema INFOJUD, 

visando a obtenção do endereço atualizado do Requerido.

Como se sabe, visando a efetivação de penhora ou busca de bens dos 

devedores em processos de execução previstos no artigo 835 do CPC, 

foram criados sistemas informatizados colocados à disposição do 

Judiciário, como forma de melhor instrumentalizar a efetiva localização de 

bens, depósitos ou aplicações em instituições financeiras, sendo que 

estes, por sua vez, se encontram em primeiro lugar na ordem de 

preferência dos bens penhoráveis, através dos da utilização de sistemas 

tais como INFOJUD, RENAJUD ou BACENJUD.

 Isto posto, DEFIRO o pedido na forma manejada determinando a consulta 

junto ao sistema INFOJUD para a obtenção do endereço do Requerido.

 Ainda, havendo sido tomadas as providências, deve o Requerente se 

manifestar no prazo máximo de 30 (trinta) dias, sob pena de não o 

fazendo incorrer em arquivamento do feito.

Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Júlio César Molina Monteiro

 Cod. Proc.: 252058 Nr: 7717-78.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marco Antonio de Brito

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

Obrigatório DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lais Daiane Magalhães Peres - 

OAB:MT 15.835

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

 Vistos.

 A parte suplicou pelo deferimento de consulta junto ao sistema INFOJUD, 

visando a obtenção do endereço atualizado do(s) executado(s).

Como se sabe, visando a efetivação de penhora ou busca de bens dos 

devedores em processos de execução previstos no artigo 835 do CPC, 

foram criados sistemas informatizados colocados à disposição do 

Judiciário, como forma de melhor instrumentalizar a efetiva localização de 

bens, depósitos ou aplicações em instituições financeiras, sendo que 

estes, por sua vez, se encontram em primeiro lugar na ordem de 

preferência dos bens penhoráveis, através dos da utilização de sistemas 

tais como INFOJUD, RENAJUD ou BACENJUD.

 Isto posto, DEFIRO o pedido na forma manejada determinando a consulta 

junto ao sistema INFOJUD para a obtenção do endereço do(s) 

executado(s).

 Ainda, havendo sido tomadas as providências, deve o Exequente se 

manifestar no prazo máximo de 30 (trinta) dias, sob pena de não o 

fazendo incorrer em arquivamento do feito.
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Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Júlio César Molina Monteiro

 Cod. Proc.: 254676 Nr: 9394-46.2017.811.0004

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mundo dos Freios Ltda, Eliomar de Castro e Silva, Marta 

Fullin Castro

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rafaela Fullin de Castro - 

OAB:20273/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056

 Frente ao exposto, INTIME-SE o EMBARGADO para, no prazo de 10 (dez) 

dias, juntar aos autos da ação de execução em apenso (Cód.246721) a 

via original do título de crédito (Cédula de Crédito Bancário nº 

008.312.863), sob pena de extinção da ação de execução.Após, 

voltem-me conclusos para análise de eventual suspensão processual.Às 

providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Júlio César Molina Monteiro

 Cod. Proc.: 257660 Nr: 11260-89.2017.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Barra do Garças - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José dos Santos Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Tânia de Fátima Fante Cruz - 

OAB:MT 3.378

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

 Vistos etc.

 Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL proposta pela FAZENDA 

PÚBLICA ESTADUAL em desfavor de JOSÉ DOS SANTOS SILVA.

Às fls. 13, o exequente informou que o executado promoveu a quitação do 

crédito tributário, pugnando pela extinção do feito.

 É O RELATO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Conforme acima anotado, trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL 

proposta pela FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL em desfavor de JOSÉ DOS 

SANTOS SILVA.

Conforme noticiado pelo exequente, o executado efetuou o pagamento da 

dívida, satisfazendo integralmente a obrigação tributária, razão pela qual o 

processo de execução cumpriu seu objetivo, devendo, portanto, ser 

extinto, conforme art. 924, II do C.P.C.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - EXTINÇÃO DO FEITO 

COM JULGAMENTO DE MÉRITO - ARTIGO 794, INCISO I, DO CPC - 

SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO PELO DEVEDOR - INTEGRALIDADE - 

CUSTAS PROCESSUAIS INADIMPLIDAS - PROSEGUIMENTO DA 

EXECUÇÃO. - A extinção do feito, com julgamento do mérito, disposta no 

artigo 794, inciso I, do CPC, somente é possível quando o devedor cumpre, 

integralmente, sua obrigação, incluindo o valor executado e o montante 

referente às custas processuais. - Consoante disposto no artigo 10, 

parágrafo único, do Decreto n. 40.455/1999, que dispõe sobre a anistia e 

remissão de crédito tributário de que trata a Lei Estadual n.13.243/1999, 

"na hipótese de ajuizada a execução fiscal, a extinção do feito judicial fica 

condicionada ao pagamento das custas”.( A. C. 1.0024.95.029183-1/001. 

Rel. Armando Freirse. Jul. em 28/04/2009. Pub.05/06/2009).

DISPOSITIVO:

 Diante dos fatos e fundamentos acima expostos, considerando a 

satisfação do débito exequendo, JULGO EXTINTO O FEITO, com fulcro no 

artigo 924, II do Código de Processo Civil.

Sem condenação em custas, posto que não houve triangularização da 

lide.

Após o trânsito em julgado da sentença, arquivem-se os autos com as 

baixas de estilo.

P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Júlio César Molina Monteiro

 Cod. Proc.: 259396 Nr: 12468-11.2017.811.0004

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcia Lima Brito

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ativa Indústria e Comércio de Produtos 

Alimentícios Ltda, Luna Evelyn Queiroz de Farias, E. M. Farias e Queiroz 

Ltda

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Nunes de Souza 

Filho - OAB:MT 15.027 A, Carlos Antonio Mecena de Oliveira - 

OAB:MT 13.558

 .”Ressalto que, em razão da propositura da presente demanda, é 

imprescindível manter a área no estado em que se encontra para evitar 

prejuízo para ambas as partes. Posto isso, DEFIRO o pedido de suspensão 

das medidas constritivas sobre os imóveis registrados sob os números 

56.571 e 56.572,registrados no CRI local, bem como a manutenção da 

posse do embargante na área, nos termos do artigo 678, do 

C.P.C.Citem-se os embargados para apresentarem contestação, no prazo 

de 15 dias, sob pena de revelia (artigo 344, do C.P.C.).Defiro o pedido de 

justiça gratuita ao embargante, uma vez que demonstrada a sua 

hipossuficiência financeira, nos termos do artigo 99,§3º, do C.P.C.Às 

providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Júlio César Molina Monteiro

 Cod. Proc.: 262463 Nr: 14537-16.2017.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: BANCO AMAZÔNIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Julio Alberto Pallazzo de Melo, Alcineia Cintia 

Palazzo de Mello

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO MISCHIATTI - 

OAB:7568/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PERICLES LANDGRAF 

ARAUJO DE OLIVEIRA - OAB:240943

 Trata-se de EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL movida por BANCO 

DA AMAZÔNIA S/A em face de JÚLIO ALBERTO PALAZZO DE MELLO.

 Considerando que o exequente pretende o pagamento das notas 

promissórias n. 351205, 349736 e 348039, que são objetos da Ação 

Constitutiva Negativa de Nulidade de Cláusulas dos Contratos n. 251251, 

verifico a existência de conexão entre as demandas, nos termos do artigo 

55, do Código de Processo Civil. Assim, determino o apensamento aos 

autos n. 251251.

 Antes de apreciar o pedido do executado de suspensão da ação de 

execução, INTIME-SE o exequente para manifestar nos autos, no prazo de 

05 (cinco) dias, sob pena de preclusão.

 Após, concluso para decisão.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Júlio César Molina Monteiro

 Cod. Proc.: 265978 Nr: 16773-38.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elias Afonso Macedo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fabio Nardes do Espirito Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Diego Santiago Freitas Diniz - 

OAB:MT 16.066

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO.

 Vistos.

Cuida-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR VÍCIO REDIBITÓRIO, DANOS 

MORAIS E MATERIAIS movida por ELIAS AFONSO MACEDO em desfavor 

FABIO NARDES DO ESPIRÍTO SANTO, todos qualificadas nos autos.

 CITE-SE o Requerido e INTIME-SE-O, para audiência de conciliação / 

mediação que DESIGNO PARA O DIA 21 de MARÇO de 2018 às 13h00min 

(horários oficial de Mato Grosso).

Nesta oportunidade será buscada a composição entre as partes, com a 

presença de seus advogados, sob pena de multa, nos termos do §8º, do 

art. 334, CPC/2015. Sendo a composição impossível, terá início a partir da 

data da audiência o prazo para a contestação, nos termos do art. 335, I, 
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do CPC/2015.

Realizada a autocomposição, lavre-se por termo e voltem-me concluso 

para a devida homologação (art. 334, § 11, CPC/2015).

Não havendo composição entre as partes, decorrido o prazo para 

contestação, voltem-me concluso para ulterior deliberação.

Preenchidos os pressupostos, DEFIRO a gratuidade da justiça, nos termos 

do art. 99, § 3º, CPC/2015.

Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Júlio César Molina Monteiro

 Cod. Proc.: 267144 Nr: 17436-84.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leomar Valerio Perez

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Afrânio Vilela Torres

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

OAB:SP 217.166

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cuida-se de AÇÃO REIVINDICATÓRIA DE PROPRIEDADE movida por 

LEOMAR VALERIO PERES em desfavor de AFRÂNIO VILELA TORRES, 

todos qualificados nos autos.

Verifico que a parte autora pleiteia a concessão da gratuidade da justiça.

 Como se sabe, a Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso LXXIV, 

contempla este benefício como garantia fundamental aos que 

comprovarem sua hipossuficiência, vejamos:

Art. 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer 

natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no 

País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à 

segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

 [...]

LXXIV. O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos;

Desta forma, é medida que se impõe exigir a efetiva comprovação da 

insuficiência financeira da parte, o que, no caso destes autos, não se 

verifica qualquer documento que se preste a tal prova.

Frente ao exposto, intime-se o autor para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

emendar a petição inicial, conforme preceitua o artigo 321 do Código de 

Processo Civil, devendo aportar ao feito cópia de suas três últimas 

declarações de imposto de renda ou outro documento atualizado que 

efetivamente seja hábil e útil a comprovação da necessidade do benefício 

da Assistência Judiciária Gratuita, ou recolha as custas e taxas judiciais 

no mesmo prazo, sob pena de indeferimento do pedido.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 92857 Nr: 6653-14.2009.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VLC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RdOC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lindalva de Fátima Ramos- 

Defensora Pública - OAB:DP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Roberto Oliveira Costa 

- OAB:MT 6.456-A

 Impulsiono os presentes autos para intimação das partes para nos termos 

da decisão de folhas 124 e calculo de folhas 126, manifestar nos autos, 

no prazo de cinco dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 203361 Nr: 5712-54.2015.811.0004

 AÇÃO: Exceção de Incompetência->Exceções->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro Obrigatório 

DPVAT S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jardel Ferreira Dourado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Cecília Galbiatti de 

Oliveira - OAB:MT 7.814, Renato Chagas Corrêa da Silva - OAB:MT 

8184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lais Daiane Magalhães 

Peres - OAB:MT 15.835

 1. Cuida-se de Exceção de Incompetência ajuizada pela SEGURADORA 

LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A em desfavor de 

JARDEL FERREIRA DOURADO.

 2. O excipiente afirma que o acidente ocorreu em Aragarças-GO, 

requerendo o declínio de competência para a Comarca de Aragarças-GO.

 3. O excepto deixou transcorrer o prazo legal, sem manifestação, fl. 25.

 4. É O RELATÓRIO. DECIDO.

5. Analisando os autos, constato que a pretensão do excipiente merece 

prosperar, porquanto a competência para ajuizar ação de reparação de 

dano sofrido em acidente de veículo é do local do fato ou domicílio do 

autor, conforme o disposto no artigo 53, V, do CPC/2015:

 “Artigo 53. É competente o foro:

(...)

 V - de domicílio do autor ou do local do fato, para a ação de reparação de 

dano sofrido em razão de delito ou acidente de veículos, inclusive 

aeronaves.

 6. No vertente caso, o excepto reside no Município de Aragarças-GO (fls. 

04 e 18), sendo São Félix do Araguaia-MT o local do acidente, conforme o 

Boletim de Ocorrência de fls. 16/18, assim resta evidenciada a 

incompetência deste juízo para processar e julgar a presente demanda.

 7. Frise-se que o excepto deixou de manifestar sobre a certidão negativa 

do Oficial de Justiça (fl. 36) e, ainda, não ofereceu impugnação à 

exceção.

 8. Diante do exposto, julgo procedente a presente exceção e DECLINO da 

competência para processamento e julgamento do processo ao juízo da 

comarca de Aragarças-MT, conforme o disposto nos artigos 53, V e 

64,§3º, todos do CPC/2015.

 9. TRANSLADE-SE cópia da presente decisão para os autos de AÇÃO DE 

COBRANÇA n. 196256 (em apenso).

10. REMETAM-SE os autos n. 195256 ao juízo de ARAGARÇAS-MT para o 

processamento e julgamento do feito.

 11. PROCEDA-SE às baixas e anotações necessárias para o devido 

cumprimento desta decisão.

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

3ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 218039 Nr: 1652-04.2016.811.0004

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Valdivina de Souza Lisboa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aparecido Vicente de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mário Takatsuka - OAB:SP 

43.638

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Conceição Neves - 

OAB:MT 14.897

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para que se proceda, via DJE, a 

intimação do patrono do exequente, para manifestar-se acerca da certidão 

NEGATIVA de fls. 217, prazo CINCO dias.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 103120 Nr: 8124-31.2010.811.0004

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Trouw Nutrition Brasil Nutrição Animal Ltda, Ranieri Silva 

Torsineli

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rio Vermelho Agroindustrial Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sergio Henrique F. Vicente - 

OAB:101599/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Citação - Ação Monitória ME146

Prazo do edital:

Valor do débito:

Resumo das alegações da parte autora:
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Despacho/Decisão:

Nº Ord.Serv.aut.escrivão assinar:

Nome e Cargo do digitador:

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 104549 Nr: 9551-63.2010.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. C. Moraes de Souza - ME, Julio Cesar 

Moraes de Sousa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Júnior - OAB:02

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Citação - Execução Fiscal ME096

Prazo do Edital:30 dias

Nome do(a) Citando(a):Executados(as): J. C. Moraes de Souza - Me, 

CNPJ: 04135345000103, brasileiro(a), Endereço: Av. Ministro João Alberto, 

124, Bairro: Centro, Cidade: Pontal do Araguaia-MT

Executados(as): Julio Cesar Moraes de Sousa, Cpf: 49582500182, Rg: 

746.115 SSP MT Filiação: Satiro Martins Moraes e Ivonilde Nere de Sousa, 

data de nascimento: 15/12/1971, brasileiro(a), natural de Barra do 

garças-MT, divorciado(a), autonômo, Endereço: Av. Ministro João Alberto 

S/nº, Bairro: Centro, Cidade: Pontal do Araguaia-MT

Resumo da Inicial:

Nome e cargo do digitador:

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 169988 Nr: 2235-91.2013.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edivaldo R. de Sousa Transporte - ME, Edivaldo 

Resende de Sousa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes Júlio Tomaz - OAB:MT 

3.791

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Citação - Execução Fiscal ME096

Prazo do Edital:30

Nome do(a) Citando(a):Executados(as): Edivaldo R. de Sousa Transporte - 

Me, CNPJ: 08240017000128, brasileiro(a), Endereço: Rua Mato Grosso, 

1.781, Bairro: União, Cidade: Barra do Garças-MT

Executados(as): Edivaldo Resende de Sousa, Cpf: 27477371104, Rg: 

331256 ssp MT Filiação: , brasileiro(a), separado(a) judicialmente, 

empresário, Endereço: Rua Mato Grosso, 1781, Bairro: União - Fone 

96614677, Cidade: Barra do Garças-MT

Resumo da Inicial:

Nome e cargo do digitador:

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 171222 Nr: 3858-93.2013.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joaquim Nogueira Souza, Joaquim Nogueira 

Souza

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

- OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:OAB/PR 8.123

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito abrindo vistas ao procurador do 

requerente, para que, no prazo de 05 dias, efetue o recolhimento da 

diligência do Oficial de Justiça, no valor de R$ 506,00 (quinhentos e seis 

reais), através da Guia competente, a ser expedida junto ao Sítio do 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso (WWW.tjmt.jus.br), devendo juntar 

comprovante nos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 264177 Nr: 15617-15.2017.811.0004

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edmilson Marques de Oliveira Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Auto Socorro Trevo

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

OAB:MT 19.199

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rodrigo Conrado Corrêa - 

OAB:GO 8.824

 )Considerando que não há ato de autoridade a ser combatido pela via do 

mandado de segurança, sendo o indicado impetrado pessoa estranha aos 

quadros do Estado, tornando a via eleita inadequada para os fins 

desejados, remeto o impetrante às vias ordinárias, onde, presentes 

institutos processuais como as tutelas de urgência poderá pleitear 

adequadamente o direito que acredita ter em face do particular, 

extinguindo, assim, o presente processo sem resolução do mérito, nos 

termos do artigo 485, IV e VI do CPC,.Sem custas e honorários por 

incabíveis na espécie.Certificado o trânsito em julgado, arquive-se com as 

a n o t a ç õ e s  e  b a i x a s  d e  e s t i l o . P u b l i q u e - s e . 

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

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 89357 Nr: 3242-60.2009.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Z. F. da Silva, Zenaide Felizarda da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Júnior - OAB:02

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Citação - Execução Fiscal ME096

Prazo do Edital:30

Nome do(a) Citando(a):Executados(as): Zenaide Felizarda da Silva, Cpf: 

57068020178 Filiação: , brasileiro(a), , Endereço: Rua 31 de Março, 599, 

Bairro: Santo Antonio, Cidade: Barra do Garças-MT

Resumo da Inicial:

Nome e cargo do digitador:

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 162505 Nr: 3726-70.2012.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Osmar Carvalho Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes Júlio Tomaz - OAB:MT 

3.791

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Citação - Execução Fiscal ME096

Prazo do Edital:30

Nome do(a) Citando(a):Executados(as): Osmar Carvalho Ribeiro, Cpf: 

05459508134, Rg: 145.407 SSP MT Filiação: Rosalino Carvalho Resende e 

Luzia Henrique Ribeiro, data de nascimento: 05/04/1953, brasileiro(a), 

natural de Barra do garças-MT, casado(a), agricultor/aposentado, 

Endereço: Rua Ezequiel de Carvalho, S/n, Bairro: Zeca Ribeiro, Cidade: 

Barra do Garças-MT

Resumo da Inicial:

Nome e cargo do digitador:

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 169979 Nr: 2226-32.2013.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Auto Eletrica Dracenão Ltda, Jose Alves Pires, 

Fábio Santos Vasconcelos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes Júlio Tomaz - OAB:MT 

3.791

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Edital de Citação - Execução Fiscal ME096

Prazo do Edital:30

Nome do(a) Citando(a):Executados(as): Auto Eletrica Dracenão Ltda, 

CNPJ: 03150459000160, brasileiro(a), Endereço: Avenida Duque de 

Caxias Esquina Com Av. Gov.jaime Campos, Bairro: Novo Horizonte, 

Cidade: Barra do Garças-MT

Executados(as): Fábio Santos Vasconcelos, Cpf: 84607823104, Rg: 

10403531 SJ MT Filiação: Felix Vanderley Vasconcelos e de Florenilda 

Luiza dos Santos, data de nascimento: 15/07/1978, brasileiro(a), natural 

de Barra do garças-MT, casado(a), Endereço: Av. Duque de Caxias Esq. 

Com Gov. Jaime Campos, Bairro: Novo Horizonte, Cidade: Barra do 

Garças-MT

Executados(as): Jose Alves Pires, Cpf: 17318882104 Filiação: , 

brasileiro(a), , Endereço: Av. Duque de Caxias Esq. Com Av. Gov. Jaime 

Campos, Bairro: Novo Horizonte, Cidade: Barra do Garças-MT

Resumo da Inicial:

Nome e cargo do digitador:

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 171222 Nr: 3858-93.2013.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joaquim Nogueira Souza, Joaquim Nogueira 

Souza

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

- OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:OAB/PR 8.123

 PROCESSO CÓD. 171222

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Vistos em correição.

Considerando a consulta de dados realizada via INFOJUD, conforme 

extrato anexo, defiro o requerimento do autor e determino a citação do 

executado no endereço encontrado.

Ainda, procedam as anotações necessárias, junto ao sistema processual, 

conforme pleiteado à fl.126-verso.

 Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se.

 Barra do Garças/MT, 13 de dezembro de 2017.

CARLOS AUGUSTO FERRARI

 JUIZ DE DIREITO

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 228535 Nr: 8075-77.2016.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L. C. R. de Siqueira Me, Luiz Carlos Rodrigues 

de Siqueira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIELA NOVIS NEVES 

PEREIRA LIMA - OAB:, Olga Geny de Almeida Alves - OAB:MT 2.606

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Citação - Execução Fiscal ME096

Prazo do Edital:30

Nome do(a) Citando(a):Executados(as): L. C. R. de Siqueira Me, CNPJ: 

24697856000126, brasileiro(a), Endereço: Av. Dr. José Morbeck, 203, 

Bairro: Jardim Urânia ii, Cidade: Araguaiana-MT

Representante (requerido): Luiz Carlos Rodrigues de Siqueira, Cpf: 

39705978115, Rg: 1.753.634-2ªvia SSP GO Filiação: Aluiz Rodrigues de 

Siqueira e Iraci Alexandre de Siqueira, data de nascimento: 02/08/1967, 

brasileiro(a), natural de Goiânia-GO, casado(a), comerciante, Endereço: 

Av. Dr. José Morbeck, 203 Ou 20, Bairro: Jardim Urânia ii, Cidade: 

Araguaiana-MT

Resumo da Inicial:

Nome e cargo do digitador:

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 222227 Nr: 4179-26.2016.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wanderlei Monteiro dos Santos, Wanderlei 

Monteiro dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Olga Geny de Almeida Alves - 

OAB:MT 2.606

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Citação - Execução Fiscal ME096

Prazo do Edital:30

Nome do(a) Citando(a):Executados(as): Wanderlei Monteiro dos Santos, 

CNPJ: 06063574000195, brasileiro(a), Endereço: Avenida C, Nº 479, 

Bairro: Vila Nova, Cidade: Vila Rica-MT

Representante (requerido): Wanderlei Monteiro dos Santos, Cpf: 

50355627191, Rg: 1383788-5 SSP MT Filiação: Antonio Monteiro dos 

Santos e Geralda Mariano dos Santos, data de nascimento: 11/12/1967, 

brasileiro(a), natural de Araguapaz-GO, solteiro(a), comerciante, 

Endereço: Av. C, 479, Bairro: Vila Nova, Cidade: Vila Rica-MT

Resumo da Inicial:

Nome e cargo do digitador:

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 189936 Nr: 10252-82.2014.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fernando Sampaio Novais

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes Júlio Tomaz - OAB:MT 

3.791

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Citação - Execução Fiscal ME096

Prazo do Edital:30

Nome do(a) Citando(a):Executados(as): Fernando Sampaio Novais, Cpf: 

65403576800, Rg: 30.862.817-2 SSP SP Filiação: Amancio Luiz Novais e 

Maria de Sampaio, data de nascimento: 08/08/1953, brasileiro(a), natural 

de Portugal-PO, divorciado(a), agropecuarista;empresário, Endereço: Rua 

Goiás, 558, Bairro: Centro, Cidade: Barra do Garças-MT

Resumo da Inicial:

Nome e cargo do digitador:

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 101126 Nr: 6129-80.2010.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VBdS, VBdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Júnior - OAB:02

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Citação - Execução Fiscal ME096

Prazo do Edital:30

Nome do(a) Citando(a):Executados(as): V. Barbosa da Silva, CNPJ: 

02519578000184, brasileiro(a), Endereço: Rua Mato Grosso, 1032, Bairro: 

Centro, Cidade: Barra do Garças-MT

Executados(as): Valdireni Barbosa da Silva, Cpf: 84756551149 Filiação: , 

brasileiro(a), , Endereço: Rua Maro Grosso, N. 1032, Bairro: Centro, 

Cidade: Barra do Garças-MT

Resumo da Inicial:

Nome e cargo do digitador:

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 226106 Nr: 6542-83.2016.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jovair A. de Souza, Jovair Alves de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA DA CUNHA 

CAVALCANTI - OAB:0, Olga Geny de Almeida Alves - OAB:MT 2.606

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Edital de Citação - Execução Fiscal ME096

Prazo do Edital:30

Nome do(a) Citando(a):Representante (requerido): Jovair Alves de Souza, 

Cpf: 35221380253, Rg: 1.624.192 SSP GO Filiação: Abel Alves de Souza e 

Irani Maria de Lima, data de nascimento: 26/04/1966, brasileiro(a), natural 

de Goiânia-GO, casado(a), comerciante, Endereço: Av. Ministro João 

Alberto, 98 / 04, Bairro: João Rocha / Centro, Cidade: Pontal do 

Araguaia-MT

Resumo da Inicial:

Nome e cargo do digitador:

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 262773 Nr: 14731-16.2017.811.0004

 AÇÃO: Dissolução e Liquidação de Sociedade->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RFVdC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KRdC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAMUEL PEREIRA DA SILVA - 

OAB:28.077/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eurípedes Ferreira Martins 

Junior - OAB:MT/20393

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para que se proceda, via DJE, a 

intimação do patrono do requerente, para manifestar-se nos autos, no 

prazo de CINCO dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 262086 Nr: 14294-72.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Danilo Ferreira Teodoro, Felipe Prajnatara Balbino da 

Silva, Hugo Fernando Ferreira Marques, Elaine Maria de Souza, Fernando 

Maione Cruz, Cleuton Roberto Silva Morbeck Júnior, Fernando Aires 

Barcelos, Maria Clara de Oliveira, Igor Mendes Lima, Tarcisio Fernando de 

Souza Moreira, Larissa Jordana Oliveira Patias

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Millennium de Educação e Cultura Ltda, 

Grupo Empresarial Davi Dias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eurípedes Ferreira Martins 

Junior - OAB:MT/20393, Marcos Aurélio Rodrigues dos Santos - 

OAB:MT 17.066

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para que se proceda, via DJE, a 

intimação do patrono do requerente, para manifestar nos autos, no prazo 

de CINCO dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 259674 Nr: 12663-93.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Almir Oliveira Vitória

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Novo Lar Ltda, ELETROLUX DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniel Alves dos Santos 

Batista - OAB:23392/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO 12663-93.2017.811.0004 - Cód. 259674

Vistos em correição.

Tendo em vista que estão preenchidos os requisitos necessários 

constantes nos artigos 319 e 320 do Código de Processo Civil, recebo a 

peça exordial.

Defiro o pedido de benefício da gratuidade da justiça ao requerente.

Consoante estabelecido pelo Código de Defesa do Consumidor, em seu 

artigo 18, §1º, o consumidor poderá pleitear a substituição do produto 

caso o vício não seja sanado no prazo máximo de 30 (trinta) dias. 

Verifica-se às fls. 30 que o requerente procurou assistência técnica 

apenas em uma oportunidade, sendo declarado, após a execução do 

serviço, estar o produto em perfeita ordem.

Sendo assim, não ficou efetivamente comprovada a persistência do vício, 

de modo que, por ora, indefiro a tutela provisória pleiteada.

Citem-se os requeridos, no endereço declinado na inicial, e os intimem 

para audiência de conciliação/mediação que designo para o dia 21 de 

fevereiro de 2018, às 17h00min (MT), na qual as partes deverão se fazer 

acompanhadas de seus advogados, sendo que a ausência injustificada de 

qualquer destas acarretará a aplicação de multa.

Não havendo a composição ou não comparecendo qualquer das partes, a 

partir da data da audiência terá início automático o prazo de 15 (quinze) 

dias para contestação.

Intime-se.

Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 13 de dezembro de 2017.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 164715 Nr: 6549-17.2012.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Divina da Silva Arruda, Divina da Silva Arruda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes Júlio Tomaz - OAB:MT 

3.791

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Citação - Execução Fiscal ME096

Prazo do Edital:30

Nome do(a) Citando(a):Executados(as): Divina da Silva Arruda, CNPJ: 

07388943000182, brasileiro(a), Endereço: Rua C H, Rua 20, S/n, Bairro: 

Anchieta, Cidade: Barra do Garças-MT

Executados(as): Divina da Silva Arruda, Cpf: 05890110144 Filiação: , 

brasileiro(a), Endereço: Rua Francisco Dourado, 484, Bairro: Centro, 

Cidade: Barra do Garças-MT

Resumo da Inicial:

Nome e cargo do digitador:

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 68263 Nr: 1784-76.2007.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fernando César Bortolaia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elvano Barbosa de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando César Bortolaia - 

OAB:MT 5.444

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Clóvis Barros Marques - 

OAB:MT 3579

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para que se proceda, via DJE, a 

intimação do patrono do exequente, para manifestar-se acerca do 

prosseguimento do feito, prazo CINCO dias.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 196894 Nr: 1761-52.2015.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jaime Adolfo - Me, Jaime Adolfo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÔNICA PAGLIUSO SIQUEIRA - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Citação - Execução Fiscal ME096

Prazo do Edital:30

Nome do(a) Citando(a):Executados(as): Jaime Adolfo, Cpf: 23655232187, 

Rg: 5.318.616 SSP SP Filiação: , data de nascimento: 10/09/1951, 

brasileiro(a), casado(a), comerciante, Endereço: Rua 12, Casa 127, Próx. 

Ao Posto Molas Truk, Bairro: Bela Vista, Cidade: Barra do Garças-MT

Executados(as): Jaime Adolfo - Me, CNPJ: 00174649000129, brasileiro(a), 

Endereço: Rua Goiás N.º 109, Bairro: Jardim Cuiabá, Cidade: Barra do 
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Garças-MT

Resumo da Inicial:

Nome e cargo do digitador:

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 229639 Nr: 8827-49.2016.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nivaldo Souza Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:CITAÇÃO

Prazo:30

Intimando:

Finalidade:

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:

Nome do Servidor (digitador):

Portaria:

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 248242 Nr: 5046-82.2017.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nercino Barbosa da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:CITAÇÃO

Prazo:30

Intimando:

Finalidade:

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos em correição.

Aguarde-se a expedição de documento e a resposta.

Após, façam conclusos.

Cumpra-se.

Nome do Servidor (digitador):

Portaria:

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 183298 Nr: 4934-21.2014.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdemir José da Silva, Osvaldo José da Silva Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA SANCHES TRIPOLONI LTDA, 

Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gessyka de Souza Rondon 

Rocha - OAB:MT 11.731

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jamil Josepetti Júnior - 

OAB:16.587 - PR

 Vistos em correição.

 Nos termos do art. 144, III, §§ 1º e 3º, do CPC, declaro-me impedido.

Assim, remetam-se os autos ao substituto legal.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 223382 Nr: 4895-53.2016.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Robskley Lelis Leandro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:

Prazo:

Intimando:

Finalidade:

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:

Nome do Servidor (digitador):

Portaria:

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 240348 Nr: 16545-97.2016.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Igor Rodrigues Alves Borges, Arthur Rodrigues 

Alves Borges

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:CITAÇÃO

Prazo:

Intimando:

Finalidade:

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:

Nome do Servidor (digitador):

Portaria:

4ª Vara Cível

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 234330 Nr: 12261-46.2016.811.0004

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Herculano das Neves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cortes Imobiliária e Administradora Ltda, Luiz 

Matos, Leniva Maria dos Santos, Norismar Gomes de Oliveira

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Intimando: TERCEIROS E INTERESSADOS

FINALIDADE: DAR CONHECIMENTO GERAL AO PÚBLICO da Ação de 

Notificação proposta neste Juízo, acima identificada, conforme 

despacho/decisão abaixo transcrita e petição inicial em resumo abaixo, 

cientificando-lhes que, deferida e realizada a notificação ou interpelação, 

os autos serão entregues ao requerente.

Resumo da Inicial: A parte autora ingressou com a ação de Usucapião em 

desfavor da parte requerida alegando que é legítima possuidora, desde 

agosto de 1991, do imóvel urbano com área total de 450 m², pertencente à 

matrícula 4.158 do CRI local, localizado na Rua São Benedito, lote 07, 

quadra 28, Bairro: Cristino Cortes, Cidade: Barra do Garças/MT, com as 

seguintes confrontações : frente medindo 15 metros para a Rua São 

Benedito; fundos para o lote 12, medindo 15 metros; lado direito para o lote 

08, medindo 30 metros; e lado esquerdo para o lote 06, medindo 30 

metros. Requer a procedência da ação com o fim de reconhecer a 

aquisição originária da requerente na propriedade do bem imóvel 

usucapiendo, determinando a expedição do mandado de registro para as 

anotações legais.

Despacho/Decisão: Autos nº. 12261-46.2016 – Cód. 234330VISTOS.1. 

Recebo a presente inicial com sua emenda, vez que, preenchidos os 

requisitos do art. 319 do Código de Processo Civil.2.Defiro a gratuidade de 

Justiça, conforme requerido.3.Cite-se a parte requerida, bem como o 

esposo da requerida, se esta for casada, para, querendo, no prazo de 15 

(quinze) dias, apresentar contestação, sob pena de revelia.4.Citem-se os 

confinantes ao imóvel, conforme determina o art. 246, §3º do Código de 
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Processo Civil.5.Citem-se, via edital, os possíveis interessados, 

observando-se o disposto no art. 259, I, do CPC.6.Intimem-se as Fazendas 

Públicas para, em 10 (dez) dias, informarem se possuem interesse na 

lide.7.Após, ao Ministério Público.Citem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário.Barra do Garças, 26 de setembro de2017.FRANCISCO NEY 

GAÍVAJUIZ DE DIREITO

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Amanda do Valle 

Carneiro, digitei.

Barra do Garças, 30 de outubro de 2017

Edinalva Laurenço Pereira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 264157 Nr: 15603-31.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Daniel Ramos de Oliveira, Erlissandra Aguiar de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elizia Gomes da Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rudinei Adriano Spanholi - 

OAB:MT 18.030

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA para impugnar a 

contestação acostada às fls. 56/121 destes autos, no prazo de 15 

(quinze) dias, e para efetuar o pagamento da diligência do(a) senhor(a) 

Oficial(a) de Justiça, no valor de R$ 260,00 (duzentos e sessenta reais), 

para cumprimento do mandado judicial expedido no feito, devendo a guia 

ser emitida no site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, juntando aos 

autos a guia e o comprovante de pagamento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 66377 Nr: 9250-58.2006.811.0004

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

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso, Município de Barra do 

Garças - MT, Blairo Borges Maggi, Municipio de Torixoréu - MT, Município 

de Novo São Joaquim - MT, Município de Nova Xavantina, Zózimo 

Wellington Chaparral Ferreira, Edivaldo Pereira da Silva, Augusto Moro, 

Consórcio Intermunicipal de Saúde Região do Garças e Araguaia, 

Municipio de Ponte Branca, Município de Ribeirãozinho - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andréa Carolina Coelho 

Magrini - OAB:MT 9.579 - B, DILERMANDO VILELA GARCIA FILHO - 

OAB:OAB/MT 4275, Iron Francisco da Silva - OAB:7137-B, Luceia 

Fatima Ribeiro Leite - OAB:OAB/MT-8972B, Luiz Paulo Gonsalves 

de Rezende - OAB:Oab/MT 6272, Mauro Gomes Piaui

 Mauro Gomes Piaui - OAB:6633-A, Necy Araújo Lustosa Vieira - 

OAB:MT 7.491-A, Onildo Beltrão Lopes - OAB:MT 2.770, Ozair Silva 

Proto - OAB:MT 4.571, Poliana Assunção Ferreira - 

OAB:10916-A/MT, Tânia de Fátima Fante Cruz - OAB:MT 3.378

 . Assim, embora até o momento não tenha cumprido integralmente todas 

as obrigações assumidas, percebe-se que tem buscado solucionar a 

demanda.Já o Estado de Mato Grosso, além de não cumprir com sua parte 

no acordo homologado, não se manifesta nos autos, deixando de informar 

se há cronograma para a implantação da UTI.No entanto em consulta ao 

sistema informatizado Apolo, percebe-se que o requerido Estado de Mato 

Grosso não foi intimado da decisão de fls. 2514, o que determino que seja 

realizado com urgência, consignando que em caso de descumprimento, 

aplicar-se-ão as medidas previstas nos art. 536 e 536, §3º do 

CPC.Decorrido o prazo ali assinalado sem manifestação, 

conclusos.Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 249762 Nr: 6040-13.2017.811.0004

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EGR, MRG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DKBG

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. Defiro o pedido retro.

2. Tendo em vista a apresentação de novo endereço do requerido, no que 

se refere à pessoa citada, designo nova data de audiência para o dia 22 

de março de 2018, às 13h30min (MT) audiência de conciliação que será 

realizado no Núcleo de Conciliação e Mediação.

 3. Expeça-se nova carta precatória à Comarca de Minaçu- GO, 

observando o endereço apresentado em fl. 04 e 27, citando o requerido 

Dion Kelles Batista Gonçalves, bem como intimando-a da data da 

solenidade designada, devendo ser observado o art. 5º, §§ 1º e 2º da Lei 

5.478/68 e o art. 695, §1º do CPC.

4. Intime-se a autora, por intermédio de seu causídico, a fim de 

comparecer na data aprazada, sob pena de incorrerem em multa por ato 

atentatório a dignidade da justiça (art. 334, § 8º, do CPC).

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 232575 Nr: 10882-70.2016.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. Messias da Silva Comércio, Manoel Messias 

da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Olga Geny de Almeida Alves - 

OAB:MT 2.606

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO TAUIL ADOLFO - 

OAB:8208

 SENTENÇA.

VISTOS.

 Trata-se de executivo fiscal em que a Fazenda Pública Estadual visa à 

execução forçada de tributos devidos. O executado quitou, por via 

administrativa, o débito das CDA de nº 20155199, conforme informado 

pelo exequente, fls. 23/24.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório do necessário.

Fundamento e decido.

Considerando que o executado efetuou o pagamento por via 

administrativa, das CDA de nº 20155199 o processo de execução cumpriu 

o seu objetivo.

Conforme entendimento do Tribunal de Justiça de Minas Gerais:

EMENTA: EXECUÇÃO FISCAL. DIREITO TRIBUTÁRIO. PAGAMENTO DO 

DÉBITO. EXTINÇÃO DO FEITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. O 

pagamento constitui forma de extinção do crédito tributário, conforme 

dispõe o art. 156, inc. I, do Código Tributário Nacional. Conseqüentemente, 

adimplida a obrigação tributária objeto da execução e, por conseguinte, de 

seus embargos, deve-se determinar a extinção da demanda judicial na 

forma do art. 794 do Código de Processo Civil c/c art. 269, inc. V, do 

Código de Processo Civil. Não detém os efeitos da preclusão ou da coisa 

julgada o despacho citatório que estabelece honorários advocatícios em 

execução fiscal, de modo que a sentença que extingue o feito pode alterar 

o montante dos honorários anteriormente estabelecidos. (TJMG – número 

do processo: 1.0461.02.007433-6/006 (1) – Rel. Des. Maria Elza; julg. 

09/07/2009; DJE 22/07/2009).

Diante do exposto, julgo extinto o processo de execução, em relação à 

cobrança das CDA’s de nº 20155199 em virtude do pagamento pela via 

administrativa, com base no art. 924, inciso II do Código de Processo Civil.

 Promova-se, se houver a baixa de eventual arresto ou penhora, caso 

tenha sido efetivada por este juízo.

 Condeno a requerida ao pagamento das custas processuais. Sem 

condenação em honorários.

Publique-se,

Registre-se e

 Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 168233 Nr: 11258-95.2012.811.0004

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Sandro Luis Costa Saggin

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cassi - Caixa de Assistência dos Funcionários 

do Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiana Napólis Costa - 

OAB:MT 15.569, Sandro Luis Costa Saggin - OAB:MT 5.734

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Lopes Vieira 

Vidaurre - OAB:MT - 12.750

 VISTOS ETC.

1. Remetam-se, novamente os autos à contadoria para que inclua no 

cálculo os 10% de honorários advocatícios, como previsto no art. 523, §1º 

do CPC.

2. Apresentado o cálculo correto, intime-se o exequente para, que no 

prazo de 10 (dez) dias se manifeste quanto ao cálculo apresentado, bem 

como o depósito de fls. 222/224.

3. Transcorrido o prazo, com ou sem manifestação, voltem-me conclusos.

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 183198 Nr: 4846-80.2014.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JMF, DFdO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DJLB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Simone dos Santos Moreira 

Ferreira - OAB:MT 19350

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Intime-se a parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias manifestar acerca 

da certidão de fls. 108.

 Após manifestação, cumpra-se o item 4 (quatro) da decisão de fls. 106.

 Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 191611 Nr: 11449-72.2014.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adauto Ribeiro Borges, Ademilson Rodrigues Borges, 

Adronilia Bento de Moraes, Alcilene Naves dos Santos, Carlos Augusto da 

Rosa Soller, Ana Paula Chaves Figueiredo Seixas, Alvaro Pereira de Santa 

Rosa Júnior, Antônio Valdivino Rodrigues Silva, Angela Neves de Jesus, 

Ariele Rodrigues de Freitas, Carmelita Goularte de Oliveira, Ceres Oliveira 

Borges, Elidio Dias de Alecrim, Gislene de Oliveira Borges, Janilde Oliveira 

Soares Carrijo, Claudionor Arantes Figueiredo, João Batista dos Santos, 

Dinora Dias de Alecrim, Deldimar Ribeiro do Nascimento, Iracema Maria da 

Silva Lopes, Cleidiany Silva dos Santos, Cleudimar Rosa de Oliveira, 

Corivaldo Ribeiro, Euloá Ana Cardoso, Fernando da Silva Monteiro, Flavia 

Aparecida dos Santos, Jania Carrijo Roldão, Joana Darc Moreira 

Vasconcelos, Josafá Lopes Montalvão, Jorge Milciades Arce, Reila Mara 

da Silva Ferreira, Rosilda Oliveira Soares, Vilmar Batista de Souza, Vagna 

Carrigio Ferreira, Josisleia Amelia Carneiro Rezende, Vânia Francisa 

Carrijo da Silva, Luiza Helena Peres Rodrigues, Marlene Francisca da 

Silva, Leila Chaga, Wagner Borges Resende, Josiane Andrade Lopes 

Nunes, Josina Jeronima Cardoso, Maria Aparecida da Silva Pimenta, 

Odonio Ribeiro de Souza, Sandro Candido Nunes, Sebastião Tavares do 

Nascimento, Valdirene Francisca Carrijo Neves, Valdirene Maria Lopes, 

Waldiney Ribeiro da Silva, Walquencia Luciana Ribeiro, Woney da Silva 

Luz Sousa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Ribeirãozinho - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sandro Luis Costa Saggin - 

OAB:MT 5.734

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELAYNE BENTO PARREIRA - 

OAB:10.214-B, João Jakson Vieira Gomes - OAB:20.239 MT

 VISTOS, ETC.

 1. DEFIRO o pedido de fl. 558, a partir da data do protocolo.

2. Transcorrido o prazo, intime-se o requerente para, em 10 (dez) dias, 

apresentar o débito atualizado da dívida, sob pena de arquivamento.

Intime-se. Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 256836 Nr: 10758-53.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ana Lúcia Gomes Moura

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ana Karoline Montel de Menezes

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. Defiro o pedido retro.

 2. Designo para o dia 29 de março de 2018, às 13h30min (MT) nova 

audiência de conciliação que será realizado no Núcleo de Conciliação e 

Mediação.

3. Intime-se a autora, por intermédio de seu advogado, bem como, CITE-SE 

o requerido, observando o endereço informado às fls. 32/32v, nos termos 

do art. 334 e seguintes do NCPC, a fim de compareçam na data aprazada, 

sob pena de incorrerem em multa por ato atentatório a dignidade da justiça 

(art. 334, § 8º, do CPC).

4. Se impossível o acordo, e bem assim na hipótese de ausência, a 

Requerida poderá oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias, 

contado a partir da data da audiência de conciliação (art. 335, I, do NCPC), 

sob pena de presunção de veracidade das alegações de fato feitas pela 

Parte contrária (art. 344 do NCPC).

 Após, voltem-me conclusos.

Cite-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 99756 Nr: 4759-66.2010.811.0004

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Welder Cristian Rodrigues

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cintia dos Arbues Nery da Silva 

- OAB:MT 9.923-B

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

Mato Grosso - OAB:

 VISTOS.

Intime-se a parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias manifestar acerca 

da petição de fls. 271/274.

Após, voltem-me para deliberar.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 173914 Nr: 7158-63.2013.811.0004

 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Ordinário->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Everton Rezende dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Barra do Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodrigo Xavier Guimarães - 

OAB:MT 15.338

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DILERMANDO VILELA GARCIA 

FILHO - OAB:OAB/MT 4275

 VISTOS.

Intimem-se as partes quanto ao retorno dos autos a este juízo e, para em 

10 (dez) dias, requerer o que entender de direito.

Nada sendo requerido, arquive-se com as devidas cautelas.

Intimem-se. Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 217864 Nr: 1547-27.2016.811.0004

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KRSN, PCS
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): RRN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sergio Barros Alves Lima - 

OAB:MT 16.747

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. Intime-se os exequentes para, em 10 (dez) dias, apresentar o endereço 

correto e atual do executado, sob pena de extinção.

2. Apresentado endereço, promova a citação do executado.

Intime-se. Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 221190 Nr: 3551-37.2016.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Raul Darci Dolzan

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Mato Grosso S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Batista de Oliveira - 

OAB:Go 20.635

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Murillo Espínola de Oliveira 

Lima - OAB:Oab/MT 3.127-A

 VISTOS.

1. À Distribuição para anotar se tratar de execução de sentença.

2. Intime-se a executada para que pague o valor devido, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de protesto, conforme §1º do art. 528 do CPC, 

bem como incidir em multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do débito 

remanescente, nos termos do artigo 523, §1º do mesmo dispositivo.

3. Decorrido o prazo para pagamento e não tendo ocorrido, certifique-se e 

expeça-se mandado de penhora para que sejam penhorados tantos bens 

quantos bastem para a satisfação do crédito, precedendo-se também a 

avaliação dos bens e intimando as partes.

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

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 241467 Nr: 282-53.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Evaristo Martins Rezende

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

Obrigatório DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lais Daiane Magalhães Peres - 

OAB:MT 15.835

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:MT 5.736

 VISTOS.

Intimem-se as partes, para no prazo de 10 (dez) dias, informar as provas 

que pretendem produzir, justificando-as, sob pena de julgamento do feito 

no estado em que encontra.

Intimem-se. Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 247363 Nr: 4496-87.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESB, LCSdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HFB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marta Aparecida de Oliveira - 

OAB:MT 16.389

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Trata-se de ação de revisão de alimentos, ajuizada por Emanuelle 

Saturnina Brito, menor impúbere, representada por sua genitora, Sra. 

Laura Cristina Saturnina da Silva, em face de Heder Ferreira Brito, todas 

devidamente qualificadas nos autos.

 As fls. 15 designou audiência de Conciliação/mediação, que restou se 

infrutífera, fls. 26.

 O requerido apresentou contestação no prazo legal, fls. 29/30.

A requerente apresentou impugnação à contestação, as fls. 34/35.

As fls. 36/37, o Ministério Público manifestou-se pela realização de 

audiência de instrução e julgamento.

 O processo não enseja julgamento, para ser declarado extinto ou, 

conhecido diretamente o pedido da parte autora, tendo em vista o seu 

estado. O processo até o momento, não apresenta vício ou qualquer 

irregularidade que enseje providências desse Juízo.

 Ante o exposto dou por saneado o presente feito sendo que entendo que 

a causa não está suficiente madura para o proferimento de sentença, nos 

moldes estabelecidos pelo art. 355 do Código de Processo Civil.

Deste modo, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 05 de 

abril de 2018, às 13:30 (MT) horas.

 Intimem-se as partes a apresentarem rol de testemunhas cuja oitiva se 

pretende, no prazo de 10 (dez) dias a contar da intimação desta decisão, 

sob pena de restar precluso tal direito.

Ademais, em razão de que hoje vigora em nosso ordenamento verdadeiro 

princípio constitucional processual, inserido pela Emenda Constitucional 

45, de se assegurar economia e celeridade por meio de tentativa da 

conciliação, saliento que com fulcro no art. 139, V do CPC, na mesma 

ocasião da audiência acima designada será oportunizada as partes nova 

tentativa de conciliação.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 249983 Nr: 6159-71.2017.811.0004

 AÇÃO: Tutela e Curatela - Remoção e Dispensa->Procedimentos 

E s p e c i a i s  d e  J u r i s d i ç ã o  V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA MATIAS VALADÃO DAMASCENO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RANIEL GOMES VIANA DE FIGUEIREDO

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Intimem-se as partes, para no prazo de 10 (dez) dias, informar às provas 

que pretendem produzir, justificando-as, sob pena de julgamento do feito 

no estado em que encontra.

Intimem-se. Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 263956 Nr: 15483-85.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MCD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ED

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: joão batista - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Trata-se de ação de guarda c/c pedido liminar, ajuizada por Maria Cleide 

Duarte em face de Estefane Duarte, todas devidamente qualificadas nos 

autos em epígrafe.

 As fls. 14, fora determinada a intimação da requerente para que 

emedasse a inicial, uma vez que os fatos narrados na inicial estavam 

confusos, bem como que a requerente apresentasse documentos que 

comprovasse a hipossuficiência alegada, sob pena de extinção.

As fls. 15/19, a autora juntou alguns documentos.

 As fls. 20/22, o feito fora extinto, uma vez que a parte autora não cumpriu 

com as determinações de fls. 14.

A requerente, as fls. 23/24, vem aos autos pedir a reconsideração do 

pedido, alegando o patrono da parte autora não ter sido intimado da 

decisão de fls. 14 e da sentença de fls. 20/22.

 Mantenho a sentença anterior por seus próprios fundamentos. Embora a 

juntada a posterior de documentos, em tese, provariam tão somente a 

hipossuficiência da requerente, não sendo esclarecidos os fatos narrados 

na inicial, uma vez que esta não apresenta uma narrativa clara dos fatos.

Ademais, o pedido de reconsideração é figura que não integra o direito 

processual pátrio, devendo a requerente intentar o recurso cabível, se for 

o caso.

Intime-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 161005 Nr: 1796-17.2012.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGdS, EdMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Reinaldo Leite de Oliveira - 

OAB:MT 12.971, Rodrigo Santos de Carvalho - OAB:18026

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lindalva de Fátima Ramos- 

Defensora Pública - OAB:DP

 VISTOS.

Ciente da Decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso na remessa necessária nº 179429/2016 classe CNJ 199 que 

retificou a sentença de fls. 249/251.

Intimem-se as partes quanto ao retorno dos autos a este juízo e, para em 

10 (dez) dias, requerer o que entender de direito.

Nada sendo requerido, arquive-se com as devidas cautelas.

Intimem-se. Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 177837 Nr: 12113-40.2013.811.0004

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cleide Maria de Freitas Campos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdemar Ferreira Maciel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dorcas Cardoso de Moraes 

Gonçalves - OAB:GO 11.221, Leonardo André da Mata - OAB:MT 

9.126

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 VISTOS.

Intimem-se a parte requerida, para no prazo de 10 (dez) dias, informar às 

provas que pretendem produzir, justificando-as, sob pena de julgamento 

do feito no estado em que encontra.

Intimem-se. Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 178602 Nr: 556-22.2014.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Carlos Rodrigues de Sousa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso, Massa Falida do 

Banco Cruzeiro do Sul S/A, Banco BMG S/A, Banco Daycoval S/A, Banco 

Bonsucesso S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valquiria Pereira Dias 

Rodrigues - OAB:MT 17.334

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIOGO IBRAHIM CAMPOS - 

OAB:13296/MT, EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - OAB:103082

 VISTOS.

Considerando que somente o Banco Bonsucesso e o Estado de Mato 

Grosso manifestaram acerca da produção de provas, necessário que seja 

os réus Banco Cruzeiro do Sul S/A e Banco BMG S/A se manifestem 

também, a fim de evitar futura nulidade. Ademais, a publicação de fls. 270 

fora feita somente para a parte autora, e esta permaneceu inerte.

Assim, promova a intimação destes réus para que, no prazo de 10 (dez) 

dias, informem as provas a produzirem.

 Após, com ou sem manifestação, voltem-me conclusos.

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 185203 Nr: 6446-39.2014.811.0004

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RMB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Débora Suzana Ramos de 

Moraes Armando - OAB:MT 15.874

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Os autos foram remetidos ao Ministério Público às fls. 77/78, o qual 

pugnou pela decretação da prisão civil em face do executado. A 

Constituição Federal em seu art. 5º inciso LXVII assim disciplina sobre a 

prisão civil:“Art. 5º (...)LXVII. não haverá prisão civil por dívida, salvo a do 

responsável pelo inadimplemento voluntário e inescusável de obrigação 

alimentícia e a do depositário infiel;’Por sua vez o Código de Processo Civil 

em seu art. 528, § 3º ao tratar da prisão civil assim dispõe:“528, §3º. Se o 

executado não pagar ou se a justificativa apresentada não for aceita, o 

juiz, além de mandar protestar o pronunciamento judicial, na forma do §1º, 

decretar-lhe-á a prisão pelo prazo de 01 (um) a 03 (três) meses.”(grifei e 

negritei)Assim sendo, com fundamento precípuo no art. 5º, inciso LXVII, da 

Constituição Federal, cumulado com o art. 528, § 3º, do Código de 

Processo Civil, DECRETO A PRISÃO do executado/alimentante RONALDO 

MEDRADO BORGES, qualificado nestes autos, por 30 (trinta) dias ou até 

que efetue o pagamento das prestações alimentícias vencidas, devendo 

ser observado o endereço indicado às fls. 75, bem como, determino que 

um funcionário do escritório responsável pela fazenda acompanhe o 

oficial de justiça na diligência. Expeçam-se os competentes mandados de 

prisão, como requerido, que poderão ser suspensos em caso de pronto 

pagamento da totalidade da execução, acrescida das prestações 

vencidas após o ajuizamento da execução e não pagas, uma vez que 

pensão alimentícia é obrigação de trato sucessivo.Por fim, deve o meirinho 

e a autoridade policial encarregada do cumprimento do mandado prisional 

observar que, por se tratar de prisão de caráter civil, deve o conduzido 

ser recolhido em cela apropriada, ou seja, separadamente de criminosos 

comuns.Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 188578 Nr: 9149-40.2014.811.0004

 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Ordinário->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carlito Ribeiro de Sousa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Armando Braga Rodrigues Pires Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Aurélio Rodrigues dos 

Santos - OAB:MT 17.066, Wesley Eduardo da Silva - OAB:MT 13.617

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Carlos Tavares de 

Mello - OAB:5026/MT

 VISTOS.

1. Intime-se o advogado constituído do autor nos autos para, no prazo de 

15 (quinze) dias, promova a habilitação dos herdeiros do falecido nos 

termos do artigo 687.

 2. Transcorrido o prazo sem manifestação arquive-se, fazendo-se as 

anotações necessárias.

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 218652 Nr: 2019-28.2016.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nelson José Bratti

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Miracy Dutra Corrêa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nelson José Bratti - OAB:MT 

4.087

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

 Intime-se a parte autora para, que no prazo de 15 (quinze) dias se 

manifeste quanto à contestação juntada às fls. 18/25.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Após, voltem-me para deliberar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 221314 Nr: 3624-09.2016.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BFS
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): MdSN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO SCHULZE - OAB:7629

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Expeça-se o competente alvará de levantamento dos valores depositados 

nos autos pela parte executada, em favor do causídico da parte 

requerente, observando-se a conta mencionada à fl. 49.

Retira-se o gravame do veículo em constrição.

Após, arquive-se com as cautelas de praxe.

Intime-se.

 Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 221850 Nr: 3957-58.2016.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adrianne Cristine Leite Borges

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Águas de Barra do Garças Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiana Napólis Costa - 

OAB:MT 15.569, Renato de Almeida Orro Ribeiro - OAB:MT 11.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL PAULO MAIA 

TEIXEIRA - OAB:4705, Rogério Telles de Carvalho - OAB:OAB/MT 

11.461-B

 Assim, o terceiro não é parte legitima para figurar nos 

autos.Considerando a petição de fls. 148, intime-se a parte requerida para 

no prazo de 10 (dez) dias manifestar acerca do envio do Hidrômetro para 

aferição no INMETRO.Após, voltem-me para deliberar.Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 240385 Nr: 16591-86.2016.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ECGF, LLF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MGR

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. Tendo em vista que fora apresentado novo endereço do requerido, 

designo para o dia 22 de março de 2018, às 14h00min (MT) nova 

audiência de conciliação que será realizado no Núcleo de Conciliação e 

Mediação.

2. Intime-se a autora, por intermédio de seu causídico, a comparecer, com 

as advertências do art. 8º da Lei 5.478/68.

3. CITE-SE o requerido, observando o endereço informado às fls. 43, bem 

como intimando-o da data da solenidade designada, devendo ser 

observado o art. 5º, §§ 1º e 2º da Lei 5.478/68.

4. Dê-se ciência ao Ministério Público.

Após, voltem-me conclusos.

Cite-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 243959 Nr: 2040-67.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JVSS, SGSS, NSSS, ARdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EEdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcio Moraes Lopes - 

OAB:22612/MT, marina de sousa araujo - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Paula André Da Mata - 

OAB:Oab/MT 10.521

 VISTOS.

Trata-se de ação de revisão de alimentos, ajuizada por João Victor Silva 

Souza, Samuã Gadiel Silva Souza e Noemy Samylla Silva Souza, menores 

impúberes, representados por sua genitora, Sra. Abigail Ribeiro da Silva, 

em face de Everaldo Evangelista de Souza, todas devidamente 

qualificadas nos autos.

 As fls. 36 designou audiência de Conciliação/mediação, que restou se 

infrutífera, fls. 43

 O requerido apresentou contestação no prazo legal, fls. 47/96.

A requerente apresentou impugnação à contestação, as fls. 97/114.

As fls. 117/118, o Ministério Público manifestou-se pela realização de 

audiência de instrução e julgamento.

 O processo não enseja julgamento, para ser declarado extinto ou, 

conhecido diretamente o pedido da parte autora, tendo em vista o seu 

estado. O processo até o momento, não apresenta vício ou qualquer 

irregularidade que enseje providências desse Juízo.

 Ante o exposto dou por saneado o presente feito sendo que entendo que 

a causa não está suficiente madura para o proferimento de sentença, nos 

moldes estabelecidos pelo art. 355 do Código de Processo Civil.

Deste modo, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 05 de 

abril de 2018, às 14:30 (MT) horas.

 Intimem-se as partes a apresentarem rol de testemunhas cuja oitiva se 

pretende, no prazo de 10 (dez) dias a contar da intimação desta decisão, 

sob pena de restar precluso tal direito.

Ademais, em razão de que hoje vigora em nosso ordenamento verdadeiro 

princípio constitucional processual, inserido pela Emenda Constitucional 

45, de se assegurar economia e celeridade por meio de tentativa da 

conciliação, saliento que com fulcro no art. 139, V do CPC, na mesma 

ocasião da audiência acima designada será oportunizada as partes nova 

tentativa de conciliação.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 247242 Nr: 4405-94.2017.811.0004

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MMP, AM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASpN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flávio Rafael de Jesus Costa 

Nasser - OAB:MT 16.905

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Considerando novo endereço apresentado, designo o dia 05 de abril de 

2018 às 12:30hrs (MT), para a realização da audiência de conciliação, que 

será realizada no Núcleo de Mediação e Conciliação.

Expeça-se carta precatória a Comarca de Primavera do Leste – MT, para a 

citação do requerido e intime-se a parte autora, nos termos do art. 334 e 

seguintes do CPC, para comparecerem na audiência acima designada, sob 

pena de incorrerem em multa por ato atentatório à dignidade da Justiça 

(art. 334, §8º do CPC).

 Dê-se ciência ao Ministério Público.

Cite-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 254926 Nr: 9550-34.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NQDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RQG, MGdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roldrigo Queiroz de Oliveira - 

OAB:MT 13.284-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: APOENA CAMERINO DE 

AZEVEDO - OAB:13.314-B, ARISIO MONTEIRO DE MAGALHÃES - 

OAB:14.036, Izadora Lopes Nogueira Reis - OAB:MT 21.035, Paulo 

Emílio Monteiro de Magalhães - OAB:MT-8.988

 VISTOS.

Intimem-se as partes, para no prazo de 10 (dez) dias, informar as provas 

que pretendem produzir, justificando-as, sob pena de julgamento do feito 

no estado em que encontra.

Intimem-se. Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 255772 Nr: 10089-97.2017.811.0004
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ana Paula Bento da Silva, Maria das Dores Souza 

Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Manoel Messias Barros Matos, G. L. Barbosa - 

ME, Banco Bradesco Financiamento s/a

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jocicler Oliveira Nascimento - 

OAB:19222

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Claudia Pereira dos Santos 

Neves - OAB:20056-MT, FABIANO XAVIER DA SILVA - OAB:SP 

217.166, Gilmar Moura de Souza - OAB:MT 19048, João Rodrigues 

de Souza - OAB:MT 5.876, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - 

OAB:128341, Sidnei Rodrigues de Lima - OAB:MT 16.653

 VISTOS.

Intimem-se as partes, para no prazo de 10 (dez) dias, informar às provas 

que pretendem produzir, justificando-as, sob pena de julgamento do feito 

no estado em que encontra.

Intimem-se. Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 258027 Nr: 11489-49.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APdM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FOM

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Intime-se a parte autora, para no prazo de 10 (dez) dias, apresentar novo 

endereço do requerido, sob pena de julgamento antecipado do mérito.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 264583 Nr: 15876-10.2017.811.0004

 AÇÃO: Dissolução e Liquidação de Sociedade->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Francisca Lemos C. Manfio - 

OAB:18120/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Recebo a inicial uma vez que, de acordo com os requisitos legais contidos 

no artigo 319 do Código de Processo Civil.

CITE-SE o Requerido e INTIME-SE o Requerente – este só na pessoa de 

seu ilustre Procurador (art. 334, § 3º, do NCPC) –, a fim de que 

compareçam à audiência de conciliação a ser realizada em 29 de março 

de 2018, às 13h00min (horário MT) pelo Centro de Conciliação desta 

Comarca, sob pena de incorrerem em multa por ato atentatório à dignidade 

da justiça (art. 334, § 8º, do NCPC).

Se impossível o acordo, e bem assim na hipótese de ausência, o 

Requerido poderá oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias, 

contado a partir da data da audiência de conciliação (art. 335, I, do NCPC), 

sob pena de presunção de veracidade das alegações de fato feitas pela 

Parte contrária (art. 344 do NCPC).

 Defiro a gratuidade de Justiça, conforme requerido.

Cumpra-se. Cite-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 267280 Nr: 17515-63.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ ANTUNES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E. L. Esteves Imobiliária, Euripedes Luiz 

Esteves, Município de Barra do Garças - MT, Sérgio Alves Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS AURÉLIO RODRIGUES 

DOS SANTOS - OAB:17066

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

 Trata-se de ação ressarcimento c/c com danos morais por Luiz Antunes 

da Silva em face de E.L Esteves Imobiliária, representada por Eurípedes 

Luiz Esteves; Município de Barra do Garças; Sérgio Alves de Souza.

Os requerentes trouxeram pedido pela concessão dos benefícios da 

gratuidade da justiça. Prescreve o art. 4º da Lei 1.060/50, que com a 

simples afirmação da parte, de que não possui condições de arcar com as 

custas do processo, serão concedidos os benefícios da assistência 

judiciária.

Ao juiz é dado perquirir sobre as condições econômico-financeiras, se a 

parte não está representada pela Defensoria Pública, situação em que 

aplicável o dispositivo constitucional (gratuidade judiciária a quem 

comprovadamente demonstrar).

 Não pode a parte pretender que o Estado assuma ônus que é seu, 

quando não evidenciada a necessidade real, justificando a concessão do 

benefício. Em situação similar, o STJ decidiu:

 “Processo Civil - Assistência judiciária -Miserabilidade - Comprovação - 

Legalidade.Assistência judiciária. Determinação feita pelo juiz no sentido 

de comprovar-se a miserabilidade alegada. Inexistência de afronta à lei.O 

benefício da gratuidade não é amplo e absoluto. Não é injurídico 

condicionar o Juiz a concessão da gratuidade à comprovação da 

miserabilidade jurídica alegada, se a atividade exercida pelo litigante faz, 

em princípio, presumir não se tratar de pessoa pobre. Recurso especial 

não conhecido.”(Resp. nº 178.244- Relator Ministro Barros Monteiro).

 Tende em vista que o autor não juntou aos autos qualquer documento 

hábil a comprovar a alegada hipossuficiência, não poderá gozar dos 

benefícios da judiciária gratuita caso não traga documentos suficientes a 

comprovar seus rendimentos.

Sendo assim intime-se a parte autora para, em 15 (quinze) dias, emendar 

a Inicial, sob pena de indeferimento do benefício, trazendo à baila 

documentos que comprovem sua hipossuficiência.

Decorrido o prazo, voltem-me conclusos.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 19406 Nr: 524-08.2000.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDREIA BIZERRA DE PAULA, OVÍDIO MARTINS DE 

ARAÚJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Irineu Pirani, Maria Helena Branquinho Pirani

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS ROSA - 

OAB:4990-B, HUGO FORÊNCIO DE CASTILHO - OAB:15.640, VIVIANE 

CRISTINE CALDAS CASTILHO - OAB:9.826

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elisabeth Martins Ferreira - 

OAB:MT 5.672-A, Ivo Matias - OAB:MT 1.857

 VISTOS.

Defiro o pedido retro.

Intime-se o requerente para que, no prazo de 10 (dez) dias, indique bens 

passíveis de penhora.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 63663 Nr: 6690-46.2006.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIZA RANDT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAIXA SEGUROS FÁCIL, Caixa Econômica 

Federal da Comarca de Cuiaba

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rafael Martins Felício - OAB:MT 

4.826-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA CRISTINA VAZ 

PATINI - OAB:11660/O, GLAUCO DE GÓES GUITTI - OAB:10.320-B/MT, 

SOFIA ALEXANDRA MASCARENHAS - OAB:7102-B/MT

 VISTOS.

1. Promova-se o levantamento dos valores depositados às fls. 253/254 em 

favor da exequente, na conta bancaria informada à fls. 255.
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2. Após, intime-se a exequente para, que no prazo de 10 (dez) dias, se 

manifeste nos autos, requerendo o que entender de direito, sob pena de 

arquivamento.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 71185 Nr: 4456-57.2007.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicoob Araguaia - Cooperativa de Economia e Crédito 

Mútuo dos Lojistas, do Vestuário e Confecções de Barra do Garças

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jaime Adolfo - Me, Jairo Marques Ferreira, 

Helenice Tauil Adolfo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Rodrigues da 

Fonseca Filho - OAB:MT 5.751, Takechi Iuasse - OAB:MT 6.113-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rodrigo Tauil Adolfo - 

OAB:MT 8.208

 VISTOS.

1. DEFIRO a suspensão do feito pelo prazo de 06 (seis) meses, conforme 

requerido pelo exequente as fls. 163/164, devendo o processo aguardar 

em Cartório.

2. Transcorrido o prazo de suspensão, intime-se o requerente para, em 10 

(dez) dias, requere o que entender de direito nos autos.

 Intime-se. Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 83735 Nr: 6971-31.2008.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lázaro Macedo Fonseca Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Popular do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodrigo Corbucci - OAB:MT 

15.002-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:MT 14.258-A

 SENTENÇA.

VISTOS.

Trata-se de cumprimento de sentença, de ação de indenização de danos 

morais, ajuizada por Lázaro Macedo Fonseca Filho, em face de Banco 

Popular do Brasil S/A, todos devidamente qualificados nos autos em 

epígrafe.

 O exequente, as fls. 174, confirmou que o executado realizou pagamento 

integral do débito.

Vieram os autos conclusos.

É O RELATÓRIO

DECIDO

Considerando que o executado efetuou o pagamento, o processo de 

execução realizou o seu objetivo, abre-se vistas para sentença extintiva 

nos moldes do art. 924, II do CPC.

Conforme entendimento do Tribunal de Justiça de Minas Gerais:

EMENTA: EXECUÇÃO FISCAL. DIREITO TRIBUTÁRIO. PAGAMENTO DO 

DÉBITO. EXTINÇÃO DO FEITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. O 

pagamento constitui forma de extinção do crédito tributário, conforme 

dispõe o art. 156, inc. I, do Código Tributário Nacional. Conseqüentemente, 

adimplida a obrigação tributária objeto da execução e, por conseguinte, de 

seus embargos, deve-se determinar a extinção da demanda judicial na 

forma do art. 794 do Código de Processo Civil c/c art. 269, inc. V, do 

Código de Processo Civil. Não detém os efeitos da preclusão ou da coisa 

julgada o despacho citatório que estabelece honorários advocatícios em 

execução fiscal, de modo que a sentença que extingue o feito pode alterar 

o montante dos honorários anteriormente estabelecidos. (TJMG – número 

do processo: 1.0461.02.007433-6/006 (1) – Rel. Des. Maria Elza; julg. 

09/07/2009; DJE 22/07/2009).

Assim, medida que se impõe é extinção do feito diante do pagamento 

efetuado, conforme noticiado anteriormente.

Diante do exposto, julgo extinto o processo de execução, em virtude do 

pagamento, com base no art. 924, II do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar em custas processuais e honorários advocatícios.

 Certificado o trânsito em julgado, arquive-se em definitivo os autos, com 

as devidas cautelas de praxe.

 Publique-se, Registre-se e Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 88526 Nr: 2397-28.2009.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Finasa BMC S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joelson Garcia de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMILLY GOMES DA COSTA - 

OAB:15934/O, José Martins - OAB:84.314/SP, MARCIO FREDERICO 

ARRUDA MONTENEGRO - OAB:15329, MAURO ARRUDA DE MOURA 

APOITIA - OAB:11896/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Paula Monção Oliveira - 

OAB:MT 9.030

 VISTOS.

1. À Distribuição para anotar se tratar de execução de sentença.

2. Intime-se a executada para que pague o valor devido dos honorários 

advocatícios, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de protesto, 

conforme §1º do art. 528 do CPC, bem como incidir em multa de 10% (dez 

por cento) sobre o valor do débito remanescente, nos termos do artigo 

523, §1º do mesmo dispositivo.

3. Decorrido o prazo para pagamento e não tendo ocorrido, certifique-se e 

expeça-se mandado de penhora para que sejam penhorados tantos bens 

quantos bastem para a satisfação do crédito, precedendo-se também a 

avaliação dos bens e intimando as partes.

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 163982 Nr: 5688-31.2012.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Viação Xavante Ltda, José Eduardo Pena

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria da Piedade

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ DA CUNHA - OAB:12111/MT, 

Paulo Sillas Lacerda - OAB:MT 4454-A, Túlio Mortoza Lacerda - 

OAB:MT 15.039

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alessandra Kelly Chaves 

Sbrissa - OAB:8.963

 VISTOS.

Intime-se a parte executada, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste 

sobre a avaliação realizada, conforme às fls. 215/217.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 176161 Nr: 10086-84.2013.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COdAeS, LOdA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nadi Terezinha Martini - 

OAB:3306/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandro Takishita Martins 

da Fonseca - OAB:MT 12.203-A

 VISTOS.

1. Defiro o pedido retro, determinando a suspensão do feito pelo prazo de 

60 (sessenta) dias.

2. Transcorrido o prazo, intime-se os exequentes para, em 10 (dez) dias, 

apresentar o endereço correto e atual do executado, sob pena de 

extinção.

3. Apresentado endereço, promova a citação do executado.

 Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 176725 Nr: 10778-83.2013.811.0004

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Geraldo Pereira Vidal, Maria das Graças da Cruz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alexsandro Higino da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DILERMANDO VILELA GARCIA 

FILHO - OAB:OAB/MT 4275

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edilzete Gomes Morais de 

Abreu - OAB:15.984, Mário Takatsuka - OAB:SP 43.638

 VISTOS.

Trata-se de pedido de reintegração de posse proposta por Geraldo Pereira 

Vidal e Maria das Graças Cruz em face de Alexsandro Higino da Silva.

Intimados a especificar as provas que pretendem produzir, o requerente 

postulou pela prova testemunhal, apresentando desde já o rol de 

testemunhas, bem como pleiteou por prova documental contida nos autos 

do processo; a parte requerida postulou pela provas testemunhal e 

pericial. Para que não haja dúvidas quanto ao ocorrido, designo para o dia 

05 de abril de 2018 às 15h30m (MT), audiência de instrução e julgamento.

Por hora, deixo de designar prova pericial, por eventual solução do objeto 

da demanda na audiência de instrução e julgamento.

Intimem-se as partes para, no prazo de 10 (dez) dias, apresentar rol de 

testemunhas, devidamente qualificadas.

Ademais, em razão de que hoje vigora em nosso ordenamento verdadeiro 

princípio constitucional processual, inserido pela Emenda Constitucional 

45, de se assegurar economia e celeridade por meio de tentativa da 

conciliação, saliento que com fulcro no art. 139, V do CPC, na mesma 

ocasião da audiência acima designada será oportunizada as partes nova 

tentativa de conciliação.

Intimem-se. Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 181265 Nr: 3141-47.2014.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdiza da Silva Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rosilene Carrijo dos Santos Campos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vinicius de Oliveira Ribeiro - 

OAB:GO 28.789

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alex Ferreira de Abreu - 

OAB:MT 18.260, Sandro Luis Costa Saggin - OAB:MT 5.734

 7. Ante o exposto dou por saneado o presente feito sendo que entendo 

que a causa não está suficiente madura para o proferimento de sentença, 

nos moldes estabelecidos pelo art. 355 do Código de Processo Civil.8. 

Deste modo, defiro a produção de prova testemunhal requerida, conforme 

autoriza o art. 278 do CPC e designo audiência de instrução e julgamento a 

ser realizada no dia 04 de abril de 2018, às 15:00 horas (MT). 9. 

Intimem-se as partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, apresentem rol 

de testemunhas.10. Ademais, em razão de que hoje vigora em nosso 

ordenamento verdadeiro princípio constitucional processual, inserido pela 

Emenda Constitucional 45, de se assegurar economia e celeridade por 

meio de tentativa da conciliação, saliento que com fulcro no art. 139, V do 

CPC, na mesma ocasião da audiência acima designada será oportunizada 

as partes nova tentativa de conciliação.11. Intime-se ainda a parte autora 

para, no prazo de 10 (dez) dias, realizar o pagamento da multa 

aplicada.12. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 226207 Nr: 6589-57.2016.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fabiano Dall'Agnol

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:140055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Considerando novo endereço apresentado, designo o dia 29 de março de 

2018 às 14:00hrs (MT), para a realização da audiência de conciliação, que 

será realizada no Núcleo de Mediação e Conciliação.

Cite-se o requerido e intime-se a parte autora, nos termos do art. 334 e 

seguintes do CPC, para comparecerem na audiência acima designada, sob 

pena de incorrerem em multa por ato atentatório à dignidade da Justiça 

(art. 334, §8º do CPC).

 Cite-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 227359 Nr: 7267-72.2016.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sandra Gomes Moreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Barra do Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vanessa Pereira Milhomem - 

OAB:17198/MT, Vinicius de Morais Oliveira - OAB:GO 34.487

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Intimem-se as partes quanto ao retorno dos autos a este juízo e, para em 

10 (dez) dias, requerer o que entender de direito.

Nada sendo requerido, arquive-se com as devidas cautelas.

Intimem-se. Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 230009 Nr: 9109-87.2016.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamento s/a

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juniandro Pereira Cabral

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:45445

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA.

VISTOS.

Trata-se de pedido de execução de título extrajudicial ajuizado por Banco 

Bradesco Financiamento S/A em face de Juniandro Pereira Cabral, todos 

devidamente qualificados nos autos em epígrafe.

 Às fls. 31, a parte autora pugnou pela desistência do feito.

É o relato do necessário.

 Fundamento e decido.

 Considerando que o requerente Banco Bradesco Financiamento S/A, se 

manifestou em fl. 31, solicitando a desistência da ação, não há óbice pelo 

acolhimento a desistência da ação nos moldes do artigo 485, VIII do NCPC.

EMBARGOS DE TERCEIRO - BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA - 

PESSOA FÍSICA - COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA - SIMPLES 

DECLARAÇÃO - POSSIBILIDADE - HOMOLOGAÇÃO DE PEDIDO DE 

DESISTÊNCIA - INEXISTÊNCIA DE CITAÇÃO - DESNECESSIDADE DA 

ANUÊNCIA DA PARTE RÉ. A lei de regência condiciona a concessão da 

justiça gratuita às pessoas físicas mediante a simples afirmação, por parte 

do pretendente, de ser pobre no sentido legal. Inexistindo citação do réu, 

ora apelante, mostra-se perfeitamente possível a extinção do processo 

por desistência de parte autora sem anuência daquele. V.v. A assistência 

judiciária só se concede a quem comprovar a necessidade. (Processso nº 

1.0024.07.480628-2/003(1), Relator Desembargador Valdez Leite 

Machado, data do julgamento 03/02/2011, data da publicação 03/05/2011).

 Tendo em vista ainda que não fora realizada a triangularização da lide, 

não há óbice para o acolhimento da desistência formulada.

Ante ao exposto, homologo por sentença, para que produza seus jurídicos 

e legais efeitos, a desistência da ação manifestada pelo autor, e JULGO 

EXTINTO o feito, nos termos do artigo 485, VIII do Código de Processo Civil.

Custas processuais já satisfeitas.

Após o trânsito em julgado, arquive-se procedendo-se as baixas e 

anotações necessárias.

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

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 230133 Nr: 9182-59.2016.811.0004

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Calcenter Calçados Centro - Oeste Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Barra do Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lucas Thadeu Pierson Ramos - 

OAB:PR 48.203

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, e por tudo mais que nos autos consta JULGO 
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IMPROCEDENTE, os embargos de declaração interpostos na presente 

demanda.Se o recorrente não se conforma com os termos do julgado, 

deve manejar o recurso de reforma que for cabível, não se prestando os 

embargos de declaração para esses fins.Intimem-se. Certifique-se e 

cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 239399 Nr: 15813-19.2016.811.0004

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MTR, STR, MTBR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DRCJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eromar Barbosa Belém - 

OAB:7003/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Priscila Tauil Adolfo - 

OAB:MT 16.693

 VISTOS.

Em analise dos autos, verifico que o despacho de fls. 54/55, não deve 

prosperar, eis que foi redigido com rito diverso ao pleiteado pela autora.

Desta forma, chamo o feito à ordem e REVOGO a determinação de fls. 

54/55.

Cite-se o réu, para, em 03 dias, pagar, provar que o fez ou justificar a 

impossibilidade de efetuá-lo (art. 528 do CPC), sob pena de protesto, 

conforme §1º do artigo retro.

Após, conclusos.

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 251001 Nr: 6978-08.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Central Guinchos e Transportes Ltda - ME, Waldemar 

Aparecido Borges, Carlos Marques da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bradesco Auto/Re Companhia de Seguros S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kayo Ronnaro Silva Dias - 

OAB:MT-22433/O, Pedro Augusto Santos de Souza - OAB:MT 

20.350/O, Rafael Jara Bigio - OAB:MT 20194

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

VISTOS.

Trata-se de ação de cobrança de pagamento de prêmio de seguro 

automotivo ajuizado por Central Guincho e Transportes Ltda, representada 

por seus sócios Waldemar Aparecido Borges e Carlos Marques da Silva, 

em face de Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros. Às fls. 263/264, as 

partes pactuaram acordo.

 Vieram os autos conclusos.

É o relato do necessário.

 Fundamento e decido.

Considerando que as partes pactuaram acordo e que o feito está 

devidamente instruído para uma eventual homologação, merece 

acolhimento a pretensão das partes, pois é possível transigir sobre o 

direito apresentado.

Assim sendo, com a homologação do acordo celebrado entre as partes, 

necessária a extinção do feito. Nestes termos Nelson Nery Junior, ensina 

que:

“Quando as partes celebrarem transação, dá-se extinção do processo 

com resolução do mérito, fazendo coisa julgada, ainda que a sentença 

apenas homologue transação.”

 E a jurisprudência dispõe:

 Seguro de vida - Ação de Indenização - Acordo - Homologação - Extinção 

do processo com resolução do mérito - Artigo 269, inciso III, do Código de 

Processo Civil. Acordo homologado, prejudicado o recurso. (TJSP APL 

37218320098260344 SP 0003721-83.2009.8.26.0344. Relator: Orlando 

Pistoresi. 30ª Câmara de Direito Privado. Julgamento: 18/05/2011. 

Publicação 23/05/2011).

Homologo para que produza seus jurídicos e legais efeitos o acordo 

formulado pelas partes fls. 263/264. Em consequência, julgo extinto o 

presente feito, com fundamento no artigo 487, inciso III, “b” do Código de 

Processo Civil.

Custas já satisfeitas. Sem condenação em honorários advocatícios.

Após o trânsito em julgado, arquive-se procedendo-se as baixas e 

anotações necessárias.

Publique-se. Registre-se. Dispensada a intimação das partes, nos termos 

do item 5.3.6 Prov. 20/2007 CGJ-MT.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 253263 Nr: 8538-82.2017.811.0004

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marizete Pinto Teixeira, José Marques Teixeira

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Intime-se a parte requerente para, no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, 

apresentar memoriais, nos termos do art. 364, §2º do CPC.

 Após, conclusos para sentença.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 263128 Nr: 14946-89.2017.811.0004

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRVC, DdSV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JFdCC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Josias Alves Vitor Trindade - 

OAB:MT 16.506

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

CITE-SE o Executado para, em 03 (três) dias, comprovar o pagamento 

integral da dívida, acrescida das parcelas vencidas durante o trâmite 

processual, ou justificar a impossibilidade de assim proceder, sob pena de 

ser-lhe decretada prisão civil por até 3 (três) meses, sem prejuízo do 

protesto do pronunciamento judicial (art. 528, § 3º, do NCPC).

 DEFIRO o pedido de assistência judiciária, nos termos do art. 4° da Lei 

1.060/50.

Por fim, PROCESSE-SE em segredo de justiça, conforme estabelece o art. 

189, II, do NCPC.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 265082 Nr: 16221-73.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ana Lucia Pereira de Placido

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Ribeirãozinho - MT, Ronivon 

Parreira das Neves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabio Carlos de Oliveira - 

OAB:16393/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Em analise dos autos, verifico que o despacho de fls. 66, não deve 

prosperar, eis que foi dada atribuição equivocada ao ente federativo.

Desta forma, chamo o feito à ordem e REVOGO a determinação de fls. 66.

I. Recebo a inicial, uma vez que presentes os requisitos contidos nos arts. 

319 e 320 do Código de Processo Civil.

II. Defiro os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos da Lei 1.060/50.

III. Deixo de designar audiência de conciliação, uma vez que se trata da 

Fazenda Pública.

IV. CITE-SE o requerido para oferecer contestação no prazo de 30 (trinta) 

dias, contado a partir da citação (335, III c/c art. 231 do CPC), sob pena de 

presunção de veracidade das alegações de fato feitas pela parte 

contrária (art. 344 do CPC)

Após, conclusos.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.
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1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 264846 Nr: 16077-02.2017.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nenício Alves Filho, Aparecido Belarmino da 

Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Decisão

Autos nº 264846

1. Trata-se de ação penal movida pelo Ministério Público em desfavor dos 

réus Nenício Alves Filho e Aparecido Belarmino da Silva, pela prática, em 

tese, do delito tipificado no art. 155, §4°, IV, do código Penal.

2. Em decisão de fls. 57/59, determinou-se a conversão da prisão em 

flagrante em prisão preventiva, forte os fundamentos da garantia da 

ordem pública, vez que quando da consulta de vida pregressa aufere-se a 

contumácia dos réus na prática de infrações penais contra o património 

alheio.

3. Representado pela Defensoria Pública, o réu Nenício Alves Filho, 

postula pela revogação da prisão preventiva, forte ao princípio da 

Dignidade da Pessoa Humana, sendo aplicadas medidas cautelares 

diversas à prisão, em fls. 84/85.

4. Instado a se manifestar, o Ministério Público apresenta parecer 

favorável ao pleito defensivo.

5. Ainda que reincidente, o delito tipificado permite, diante da súmula 

269/STJ, fixação de regime diverso do fechado. Além disso, eventual 

aplicação do art. 387, §2°, do CPP, torna ainda mais provável, diante da 

pena máxima comum ao delito, a aplicação de regime diverso do fechado, 

ressaltando-se que o executivo de pena cadastrado no nome do réu 

Nenício Alves Filho (código 14445/BG), foi encerrado em 1999.

6. Assim sendo, defiro a postulação defensiva, revogando a prisão 

preventiva em desfavor do réu Nenício Alves Filho, condicionada à 

manutenção de endereço atualizado nos autos, devendo apresentar até a 

data de 10.01.2018 neste juízo, comprovante de endereço, devendo o 

oficial de justiça, quando do cumprimento do alvará de soltura, proceder à 

citação do réu em relação à ação penal de código 232524.

7. Igualmente concedo liberdade provisória ao réu Aparecido Belarmino da 

Silva, condicionada à manutenção de endereço atualizado.

8. Expeça-se alvará de soltura aos clausulados.

9. Intimem-se, cumpra-se.

Barra do Garças, 14.12.2017

Douglas Bernardes Romão

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 258645 Nr: 11916-46.2017.811.0004

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

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdeni da Costa Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edilvan da Silva Maia - 

OAB:GO 14.564

 Concernente à instauração de incidente de insanidade mental, em 

inteligência ao art. 149, do Código de Processo Penal, temos que sempre 

em que houver dúvida sobre a integridade mental do acusado, o juiz 

ordenará, de ofício ou a requerimento das partes, a realização de exame 

médico legal para apuração de doença mental ou não. Da análise do 

presente caso, aufere-se que o pleito defensivo foi matéria de análise em 

decisão de fls.83 e 91, tendo sido indeferido e, não havendo modificação 

substancial na situação fática, o indeferimento deverá ser mantido. Além 

disso, da posse de relatórios médicos, elaborados por profissional médico 

a pedido do reeducando, aportados em fls. 100/101, tem-se que o mesmo 

possui limitações de capacidade intelectual. Porém, não são descritas 

essas limitações, tampouco o alcance delas. Ademais, através de ofício 

n°650/2017/CPBG/MT, de fls. 102/103, é encaminhado relatório médico 

sobre o atual estado do reeducando, emitido em 14.08.2017: “Atesto para 

os devidos fins que Valdeni da Costa sofreu TCE há 4 anos atrás, sem 

apresentar nenhuma sequela, faz uso diário de carbamazepina 20mg. Hoje 

encontra-se em bom estado mental, sem queixas no momento, devendo 

permanecer preso sem prejuízo para sua saúde.” Assim sendo, 

demonstrado que o reeducando possui patologia neurológica controlável 

com o uso de medicações, as quais vêm sendo ministrados diariamente 

conforme relatório médico, indefiro a postulação defensiva para a 

instauração de incidente de insanidade mental. De igual modo, indefiro o 

pedido de concessão de prisão domiciliar, vez que não condizentes com 

as circunstâncias contidas no rol do art. 177 da Lei de Execuções Penais. 

3. Dispositivo a) Indefiro o pleito defensivo de fls. 95/101 em sua 

totalidade. b) Aguarde-se o regular cumprimento de pena. c) Intimem-se, 

cumpra-se. Barra do Garças, 12.12.2017 Douglas Bernardes Romão Juiz 

de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 245426 Nr: 3154-41.2017.811.0004

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

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lucimar Rodrigues dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Thamy de Azambuja - 

OAB:10943/MT

 Decisão

Autos de cód. 245426

1. Atualize-se cálculo de pena, contabilizando possíveis remições juntadas 

pela defesa, em fls. 487/491.

2. Após, vistas ao Ministério Público.

Barra do Garças, 14.12.2017

Douglas Bernardes Romão

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 248258 Nr: 5063-21.2017.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dorivan Vieira Carvalho, Jorsima Resplandes 

Soares

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTÔNIO PAULO FIGUEIREDO 

REIS - OAB:MT 5.831, Defensoria Publica do Estado de Mato 

Grosso - OAB:

 3. Dispositivoa)Indefiro o pleito de revogação da prisão preventiva do 

acusado Dorivan Vieira Carvalho, mantendo-a por seus próprios 

fundamentos;b)Afasto a alegação de nulidade dos atos processuais 

praticados a partir da instrução;c)A intimação desta decisão igualmente 

apresenta a finalidade de intimar a defesa de Dorivan Vieira Carvalho para 

apresentar alegações finais; d)Caso não apresentadas, intime-se 

pessoalmente o acusado Dorivan Vieira Carvalho para apresentar 

alegações finais no prazo de 05 (cinco) dias, informando-lhe que se não o 

f i z e r ,  s e r - l h e - á  n o m e a d o  D e f e n s o r 

P ú b l i c o ; e ) I n t i m e m - s e ; f ) C u m p r a - s e . B a r r a  d o  G a r ç a s / M T , 

14.12.2017.Douglas Bernardes RomãoJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 265863 Nr: 16691-07.2017.811.0004

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pablo Henrique Rosa dos Santos, Fernando 

Bento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Geancarlus de Souza 

Guterre - OAB:GO-35.193, Ozair Silva Proto - OAB:MT 4.571

 Do mesmo modo, indefiro o pleito pela prisão domiciliar do acusado 

Fernando Bento, visto que o documento trazido aos autos (fl. 51) não foi 

suficiente para comprovar que o réu seja a única pessoa capaz de 

prestar cuidados a filha recém-nascida, conforme dispõe o art. 318, VI do 

Código de Processo Penal.Intimem-se. Cumpra-se.Barra do Garças-MT, 
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14.12.2017Douglas Bernardes RomãoJuiz de Direito

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 185444 Nr: 6643-91.2014.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Hugo Leonardo Bonfim 

Fernandes - DP - OAB:

 Vistos, etc.

Considerando que a sentença de fls. 86/89 condenou o réu ao pagamento 

das custas e despesas processuais, indefiro o pedido de fl. 105, uma vez 

que a sentença transitou em julgado.

Assim, após cumpridas a determinação da sentença arquivem-se os 

autos, com as baixas e comunicações necessárias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 245795 Nr: 3438-49.2017.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ernandes de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ramon Honda Silva - 

OAB:23916/MT

 O conjunto de elementos probatórios é razoável sobre a existência do 

crime e indícios da autoria mostram-se visíveis e induvidosos, em face da 

prova pré-constituída, sendo a ausência de justa causa situação 

inocorrente na espécie. Posto isso, rejeito o pedido de absolvição sumária 

em razão da ausência de justa causa.II- Da Absolvição 

SumáriaCompulsando os autos, verifico que o reconhecimento da tese 

defensiva demanda aprofundada excursão no acervo de provas 

carreados aos autos, o que, por sua natureza e essência, torna inviável a 

decretação da absolvição sumária.A materialidade e os indícios de autoria 

do delito estão presentes nos autos, conforme demonstra as declarações 

das testemunhas e o boletim de ocorrência. Portanto, resta comprovada a 

materialidade e os indícios de autoria delitiva. Assim, deixo de absolver 

sumariamente o acusado.Superadas as preliminares arguidas pela defesa, 

não verificadas as hipóteses do art. 397 do CPP, designo audiência de 

instrução para o dia 11/04/2018 às 13:30 horas, (horário oficial de 

Cuiabá/MT), onde será ouvido as testemunhas de acusação e defesa e o 

acusado.Intimem-se as testemunhas arroladas pela acusação, pela 

defesa, bem como o réu.Havendo testemunhas residentes em comarcas 

diversas, depreque-se.Intime-se o defensor do réu e ciência ao Ministério 

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 95963 Nr: 9156-42.2008.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adomício Lima França

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Everaldo Batista Filgueira 

Junior - OAB:11988

 Vistos, etc.

Defiro o pedido constante no parecer ministerial à fl. 1,868 a 1,870, 

proceda-se como se requer.

Proceda-se com a renumeração das últimas folhas do volume 9 (nove) 

devido terem repetido a ordem numeral.

Indefiro o pedido formulado pela defesa à fl.1,860 a 1865-v, uma vez que, 

por várias vezes, houve a tentativa de intimar o réu para a coleta do 

material de voz para que houvesse à realização da perícia, porém a 

defesa não apresentou o endereço do denunciado para que se realizasse 

a sua intimação, logo, como já exposto no despacho, presume-se a 

desistência tácita do denunciado na realização da denúncia.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 103781 Nr: 8784-25.2010.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PCAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Geancarlus de Souza 

Guterre - OAB:GO-35.193

 Impulsiono estes autos para intimar o advogado do acusado para que 

apresente alegações finais, no prazo de cinco dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 238811 Nr: 15332-56.2016.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lucas Ferreira Longuinho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Reinaldo Leite de Oliveira - 

OAB:MT 12.971

 Posto isso, indefiro o pedido de absolvição em razão da ausência de justa 

causa.II- Da Absolvição SumáriaCompulsando os autos, verifico que o 

reconhecimento da tese defensiva demanda aprofundada excursão no 

acervo de provas carreados aos autos, o que, por sua natureza e 

essência, torna inviável a decretação da absolvição sumária.A 

materialidade e os indícios de autoria do delito estão presentes nos autos, 

conforme demonstra as declarações das testemunhas e o boletim de 

ocorrência. Portanto, resta comprovada a materialidade e os indícios de 

autoria delitiva. Assim, deixo de absolver sumariamente o 

acusado.Superadas as preliminares arguidas pela defesa, não verificadas 

as hipóteses do art. 397 do CPP, designo audiência de instrução para o dia 

10/04/2018, às 14:00, (horário oficial de Cuiabá/MT), onde será ouvido as 

testemunhas de acusação e defesa, logo após o acusado.Intimem-se as 

testemunhas arroladas pela acusação, pela defesa, bem como o 

réu.Havendo testemunhas residentes em comarcas diversas, 

depreque-se.Intime-se o defensor do réu e ciência ao Ministério 

Público.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Barra do Garças/MT, 11 

de dezembro de 2017.Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão 

NogueiraJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 253626 Nr: 8770-94.2017.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Evanio Coimbra Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Walter George Ramalho de 

Lima - OAB:18.256/MT

 Pois bem. Inicialmente, o denunciado requereu a readequação da medida, 

em razão de residir a cerca de 180 (cento e oitenta) metros da casa da 

vítima. Posteriormente, requereu a revogação das medidas.A revogação 

das medidas cautelares não são cabíveis ao caso em concreto, uma vez 

que as alegações trazidas pela Defesa são de cunho meritório e não 

podem ser analisadas na presente seara processual.Por outro lado, as 

cautelares impostas ao denunciado não determinaram o pagamento de 

alimentos à vítima, nem mesmo definiram a necessidade de afastamento 

dos demais filhos, conforme exposto pela Defesa. Não há impedimento ao 

genitor conviver com seus filhos, desde que o encontro não seja realizado 

na residência da vítima.Assim, compulsando os autos, necessário se faz 

unicamente a readequação das cautelares aplicadas em favor da vítima, 

razão pela qual readequo a medida de afastamento da ofendida ao limite 

mínimo de 180 (cento e oitenta) metros.Mantenho inalteradas as demais 

medidas cautelares impostas ao réu. [...] Superada a preliminar arguida 

pela defesa, não verificadas as hipóteses do artigo 397 do Código de 

Processo Penal, designo audiência de instrução para o dia 
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_____/_____/______, às ___________ horas (horário oficial de 

Cuiabá/MT), onde serão ouvidas as testemunhas de acusação e defesa, 

bem como procedido o interrogatório do acusado.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 28160 Nr: 5467-24.2007.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: OMINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Iverson Obroslak, Daltro Augusto Carvalho 

Roderjan

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edigardo Maranhão Soares - 

OAB:11930/PR, RAFAEL CÉSAR DO NASCIMENTO - OAB:16056

 Autos nº 5467-24.2007.811.0004 – Cód.: 28160

Vistos, etc.

Recebo as apelações interpostas pela defesa do réu Iverson Obroslak 

(CPP, art. 593).

Intime-se o apelante para o oferecimento de suas razões, no prazo de 08 

dias (CPP, art. 600).

Oferecidas as razões (CPP, art. 600), ao Ministério Público para 

contrarrazoar.

Em seguida, apresenta as razões e contrarrazões, remetam-se os autos 

ao e. Tribunal de Justiça para análise e julgamento do apelo interposto, 

grafando as nossas homenagens.

No que tange ao pedido formulado pela defesa do réu para a 

apresentação das razões recursais na Superior Instância, nos termos do 

art. 600, p. único, do CPP, deixo de acolhê-lo, declarando a 

inconstitucionalidade ‘incidenter tantum’ da referida norma, por 

incompatibilidade com o art. 5º, inciso LXXVII, da CF, (incluída pela EC n.º 

45/2004), que assegura a todos, no âmbito judicial e administrativo, a 

razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de 

sua tramitação.

Não bastasse isso, tal preceito legal não mais é compatível com o princípio 

da economia processual, que impõe dispensa à prática de atos inúteis, 

ociosos, supérfluos e desnecessários, mormente aqueles que oneram o 

Estado e, consequentemente, à sociedade.

Ora, o encaminhamento dos autos à Superior Instância para a 

apresentação das razões recursais, com a sua posterior devolução ao 

Juízo de piso para a apresentação das contrarrazões, é incompatível com 

a atual fase do direito processual constitucional.

Intimem-se e se cumpra.

Barra do Garças/MT, 12 de dezembro de 2017.

Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão Nogueira

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 176507 Nr: 10495-60.2013.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rodrigo Henrique Luiz Romero

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leonardo André da Mata - 

OAB:MT 9.126

 Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTE a pretensão punitiva estatal 

constante na denúncia, e, por consequência, ABSOLVO o réu RODRIGO 

HENRIQUE LUIZ ROMERO da imputação do delito tipificado no artigo 342, § 

1º, e no artigo 65, inc. I, ambos do Código Penal.P. R. I.C.Transitada em 

julgado, certifique-se e arquivem-se os autos com as baixas 

necessárias.Cumpra-se.Barra do Garças/MT, 13 de dezembro de 

2017.Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão NogueiraJuíza de 

Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 199584 Nr: 3444-27.2015.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LCdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paulo Mayruna Siqueira 

Belém - OAB:MT 15.672

 Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTE a pretensão punitiva estatal 

constante na denúncia, e, por consequência, ABSOLVO o réu LINDER 

CÂNDIDO DA SILVA da imputação do delito tipificado no artigo 129, §9, do 

Código Penal c/c art. 7º, I, da Lei nº 11.340/2006.P. R. I.C.Transitada em 

julgado, certifique-se e arquivem-se os autos com as baixas 

necessárias.Cumpra-se.Barra do Garças/MT, 13 de dezembro de 

2017.Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão NogueiraJuíza de 

Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 203258 Nr: 5647-59.2015.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IABCA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Bento Júnior - OAB:MT 

10.863

 Vistos, etc.

Defiro a cota Ministerial de fl. 108.

Expeça-se Carta Precatória ao r. Juízo da Comarca de Redenção/PA, para 

proceder com a colheita do depoimento da vítima Ana Karolene Andrade 

Ramalho, a qual pode ser encontrada no endereço fornecido às fls. 

108/109.

Com o aporte da missiva, conclusos aos autos para a designação do 

interrogatório.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 213224 Nr: 11386-13.2015.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cahio Barclay Maykon Sousa Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alessandra Kelly Chaves 

Sbrissa - OAB:8.963

 O conjunto de elementos probatórios é razoável sobre a existência do 

crime e da autoria que se mostram visíveis e induvidosas, em face da 

prova pré-constituída. Isto posto, rejeito a alegações preliminares realizada 

pela defesa, e indefiro o pedido de absolvição sumária requerida pela 

defesa.Em prosseguimento, superada a preliminar arguida pela defesa e 

não verificadas as hipóteses do art. 397 do Código de Processo Penal, 

designo o dia 10/04/2018, às 14:30 horas (horário oficial de Cuiabá-MT), 

para a audiência de instrução e julgamento.Intime-se o(a)(s) acusado(a)

(s), o(a)(s) seu(sua)(s) defensor(a)(es), o Ministério Público, o(a)(s) 

ofendido(a)(s) e as testemunhas arroladas pela acusação e pela 

defesa.Na audiência de instrução e julgamento proceder-se-á à tomada de 

declarações do(a)(s) ofendido(a)(s), à inquirição das testemunhas 

arroladas pela acusação e pela defesa, nesta ordem, bem como aos 

esclarecimentos dos peritos, às acareações e ao reconhecimento de 

pessoas e coisas, se o caso, interrogando-se, por fim, o(a)(s) acusado(a)

(s) (artigo 400, do Código de Processo Penal).Advirta-se as testemunhas 

que a ausência ensejará na condução coercitiva, mediante requisição à 

autoridade policial ou oficial de justiça, que poderá solicitar o auxílio da 

força pública, além da multa prevista no art. 458 e § 2º do art. 436 do CPP, 

no valor de 1 (um) a 10 (dez) salários mínimos, sem prejuízo do processo 

penal por crime de desobediência e condenação ao pagamento das 

custas da diligência (art. 219, CPP).Havendo testemunhas residentes em 

outra comarca, depreque-se sua oitiva. Intime-se e se cumpra.Barra do 

Garças/MT, 11 de dezembro de 2017.Augusta Prutchansky Martins Gomes 

Negrão NogueiraJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 217506 Nr: 1345-50.2016.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DPdS
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Hidalgo Fonseca Parreira - 

OAB:18936/O

 Vistos, etc.

1. Não verificados os casos de rejeição liminar previsto no art. 395 do 

CPP, recebo a denúncia em desfavor de Denivaldo Pereira da Silva, 

dando-o como incurso pela prática do delito descrito no artigo 129, §9º, do 

Código Penal.

2. Cite-se o acusado para responder a acusação, por escrito, no prazo de 

10 dias (CPP, art. 396, caput), consignando no mandado que o oficial de 

justiça deverá indagá-lo se possui condições financeiras para constituir 

advogado.

3. Na resposta, poderá arguir preliminares e alegar tudo que interesse a 

sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas 

pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo sua 

intimação, quando necessário (CPP, art. 396-A, caput).

4. Não possuindo procurador constituído, bem como condições financeiras 

para constituir advogado particular ou não apresentada resposta no prazo 

legal, desde já, nomeio a Defensoria Pública, dessa comarca, para 

oferecê-las em até 20 dias (CPP, §2º, do art. 396-A).

5. Defiro o requerimento ministerial em relação ao extrato de antecedentes 

criminais.

6. Comunique-se o recebimento da presente ao Distribuidor e ao Instituto 

de Identificação (artigo 1.373, inciso III, da CNGC).

7. Proceda-se a alimentação do banco de dados do Sistema Nacional de 

Informações Criminais (SINIC) (artigo 1.373, inciso III, da CNGC).

Intimem-se e se cumpra.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 231920 Nr: 10408-02.2016.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Leonardo Nunes da Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Reinaldo Leite de Oliveira - 

OAB:MT 12.971

 Ante o exposto, em conformidade com o art. 413 do Código de Processo 

Penal, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, nessa primeira fase 

procedimental, PRONUNCIANDO o réu JOSÉ LEONARDO NUNES DA 

COSTA, devidamente qualificado nos autos, como incurso nas sanções do 

no art. 121, § 2º, incisos I e IV, c/c art. 211, ambos do Código Penal com 

as implicações da Lei 8.072/90, a fim de que seja definitivamente julgado 

pelo Egrégio Tribunal do Júri.Intime-se o Ministério Público e ao advogado. 

P.R.I.C.Por fim, ante a pronúncia, em cumprimento art. 413, § 3º, do CPP, 

por não vislumbrar nenhuma alteração dos requisitos do art. 312 c/c art. 

313, do CPP, mantenho a prisão preventiva do réu, vez que os 

fundamentos arguidos pela defesa já foram refutados por este Juízo e 

pelo E.TJ/MT, sendo inclusive mantida pelo STJ.Acerca do pedido de 

transferência do denunciado para estabelecimento prisional da Comarca 

de Cachoeira Alta/GO, indefiro o pleito, vez que inexiste previsão legal no 

ordenamento jurídico pátrio. Outrossim, não é direito subjetivo do réu o 

local em que deverá permanecer custodiado provisoriamente, vez que se 

encontra preso preventivamente e não cumprindo pena definitiva.(...) 

Operando-se a preclusão pro judicato, encaminhem-se os autos à Primeira 

Vara Criminal.Barra do Garças/MT, 13 de dezembro de 2017.Augusta 

Prutchansky Martins Gomes Negrão NogueiraJuíza de Direito

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 250559 Nr: 6626-50.2017.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elenice Alves de Almeida, Leonardo de Souza 

Vieira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Carolina de Jesus P. S. 

Scotton - OAB:MT 20.659, João Bento Júnior - OAB:MT 10.863

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 10 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ELENICE ALVES DE ALMEIDA, Cpf: 

05228300139, Rg: 2083319-9, Filiação: Maria Aparecida Alves e Raimundo 

Alves de Almeida, data de nascimento: 08/09/1993, brasileiro(a), 

solteiro(a), estudante, Telefone 99213-8444. atualmente em local incerto e 

não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: AS DENUNCIADAS COMO INCURSO ESTÃO NA 

CONDUTA PRATICADA, NOS PRECEITOS DO ART. 33, caput, da Lei 

11.343/06, com aplicações da Lei 8.072/90.

Despacho: determino a sua intimação por edital mediante afixação no átrio 

do fórum, pelo prazo legal, a fim de que constitua advogado particular para 

patrocinar a sua defesa ou informe não possuir condições financeiras, no 

prazo de 10 (dez) dias, sob pena de sua defesa ser patrocinada por 

advogado dativo ou Defensoria Pública.Ciência ao Ministério 

Público.Cumpram-se as providências expedindo o necessário com máxima 

urgência.Barra do Garças/MT, 31 de outubro de 2017.Augusta 

Prutchansky Martins Gomes Negrão NogueiraJuíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Marimeire Bezerra da 

Silva, digitei.

Barra do Garças, 06 de novembro de 2017

Stephano Brito Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 96281 Nr: 1204-41.2010.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Silvânia de Souza Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adelmo Henrique Oliver - 

OAB:MT 18.461

 O pressuposto de admissibilidade dessa espécie de recurso é a 

existência de obscuridade ou contradição na decisão, ou omissão de 

algum ponto sobre que devia pronunciar-se. "OBSCURO é o ato decisório 

ambíguo, capaz de propiciar interpretações díspares; CONTRADITÓRIO é 

aquele cujas asserções, porque contrastantes, se apresentam de 

entendimento inconciliável, e OMISSO é o que silencia acerca de pontos 

arguidos, hipótese inexistente na hipótese. (...)" (original sem grifos) 

Ademais, no corpo da sentença não consta que a acusada não 

apresentou defesa ou constituiu advogado, mas consta que o feito foi 

suspenso, à época da citação por edital, porque ela não apresentou 

defesa e também não constituiu advogado.Dessa forma, não havendo 

contradição ou omissão na sentença atacada, tampouco obscuridade, não 

são cabíveis os embargos de declaração interposto.Diante de tais 

considerações, REJEITO dos presentes embargos de declaração, por 

inexistir qualquer omissão ou contradição a ser sanada.Intimem-se. 

Cumpra-se.Barra do Garças/MT, 13 de dezembro de 2017.Augusta 

Prutchansky Martins Gome Negrão NogueiraJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 179048 Nr: 1093-18.2014.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WdM, EBL, SPdS, SLdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adelmo Henrique Oliver - 

OAB:MT 18.461, Defensoria Publica do Estado de Mato Grosso - 

OAB:

 Vistos, etc.

Homologo a desistência da oitiva da vítima Danieli Santos Cabral em 

relação à acusação. Outrossim devera a Defensoria Pública se manifestar 

acerca da desistência da oitiva da vítima.

Designo o dia 05/04/2018, às 14:30 horas (horário oficial de Cuiabá/MT) 

para proceder com a oitiva das testemunha Wesley de Sousa Nascimento 

e interrogatório dos denunciados.

Expeça-se o necessário como de praxe.
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.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 250559 Nr: 6626-50.2017.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elenice Alves de Almeida, Leonardo de Souza 

Vieira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Carolina de Jesus P. S. 

Scotton - OAB:MT 20.659, João Bento Júnior - OAB:MT 10.863

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 10 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ELENICE ALVES DE ALMEIDA, Cpf: 

05228300139, Rg: 2083319-9, Filiação: Maria Aparecida Alves e Raimundo 

Alves de Almeida, data de nascimento: 08/09/1993, brasileiro(a), 

solteiro(a), estudante, Telefone 99213-8444. atualmente em local incerto e 

não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: AS DENUNCIADAS COMO INCURSO ESTÃO NA 

CONDUTA PRATICADA, NOS PRECEITOS DO ART. 33, caput, da Lei 

11.343/06, com aplicações da Lei 8.072/90.

Despacho: determino a sua intimação por edital mediante afixação no átrio 

do fórum, pelo prazo legal, a fim de que constitua advogado particular para 

patrocinar a sua defesa ou informe não possuir condições financeiras, no 

prazo de 10 (dez) dias, sob pena de sua defesa ser patrocinada por 

advogado dativo ou Defensoria Pública.Ciência ao Ministério 

Público.Cumpram-se as providências expedindo o necessário com máxima 

urgência.Barra do Garças/MT, 31 de outubro de 2017.Augusta 

Prutchansky Martins Gomes Negrão NogueiraJuíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Marimeire Bezerra da 

Silva, digitei.

Barra do Garças, 06 de novembro de 2017

Stephano Brito Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 226929 Nr: 7016-54.2016.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mario Claudino Felix, Lupaldy Damares da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Antônio Carlos 

Mecena de Oliveira. - OAB:, Sidnei Rodrigues de Lima - OAB:MT 

16.653

 Vistos, etc.

Abra-se vistas ao Ministério Público para que se manifeste quanto à 

resposta de acusação.

Cumpra-se.

Vara Especializada dos Juizados Especiais

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011329-87.2014.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

VINICIUS DE MORAIS OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SABRINA MIRANDA BRITO OAB - MT0022125A-B (ADVOGADO)

VINICIUS DE MORAIS OLIVEIRA OAB - GO0034487A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LAZARO RIBEIRO RODRIGUES LIMA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

OZAIR SILVA PROTO OAB - MT0004571S-A (ADVOGADO)

 

Tendo em vista a efetivação da penhora, INTIMEM-SE as partes para que 

se manifestem sobre a constrição judicial, precisamente no prazo de 15 

(quinze) dias. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001551-13.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

UIRES GOMES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) SUZINETE 

COSTA DE ALMEIDA - MT0021291A, para que compareça à audiência de 

conciliação designada para o dia 22/01/2018 Hora: 13:00, sob pena de 

contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001558-05.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARINA MOREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) DIEGO 

SANTIAGO FREITAS DINIZ - MT0016066A, para que compareça à 

audiência de conciliação designada para o dia 22/01/2018 Hora: 13:20, 

sob pena de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001658-57.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS DIAS LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) DIEGO 

SANTIAGO FREITAS DINIZ - MT0016066A, para que compareça à 

audiência de conciliação designada para o dia 22/01/2018 Hora: 14:00, 

sob pena de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011847-09.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

PABLO VALOES METELLO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO SGUIZARDI OAB - MT0016483A (ADVOGADO)

CLAUDIA COSTA FERREIRA FONSECA OAB - MT0018582A (ADVOGADO)

WILLIAN GONCALVES LINO DE OLIVEIRA OAB - MT0020511A 

(ADVOGADO)

KAIO RONNARO SILVA DIAS OAB - MT0022433A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MIDEA DO BRASIL - AR CONDICIONADO - S.A. (REQUERIDO)

REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO LOUZADA CARPENA OAB - RS46582 (ADVOGADO)

POLIANA OLIVEIRA SANTOS OAB - MT0014467A-O (ADVOGADO)

 

1. Tendo em vista que foram realizados 02 (dois) depósitos bancárias nos 

autos, ambos no valor total da condenação, DETERMINO que as partes 

executadas sejam intimadas para que, no prazo de 15 (quinze) dias, se 

manifestem quanto aos respectivos depósitos. 2. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001661-12.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LOURIVAL PEREIRA LIMA (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) DIEGO 

SANTIAGO FREITAS DINIZ - MT0016066A, para que compareça à 

audiência de conciliação designada para o dia 22/01/2018 Hora: 15:00, 

sob pena de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012108-42.2014.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINHA BARCELO LIRA 46074430187 (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO ALVES DO NASCIMENTO OAB - MT0014040A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DA AMAZONIA SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO AUGUSTO BORGES OAB - MT6189/O (ADVOGADO)

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não considerada nenhuma 

preliminar, passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Trata-se de 

embargos declaratórios opostos. Em análise às circunstâncias e 

elementos dos autos, entendo que as razões expostas nos embargos de 

declaração não encontram guarida. Isso porque, a teor do que dispõe o 

art. 48 da Lei 9.099/95 caberão embargos de declaração quando, na 

sentença ou acórdão, houver obscuridade, contradição, omissão ou 

dúvida. A propósito, vejamos a redação do capítulo dos embargos de 

declaração na lei singela: Art. 48. Caberão embargos de declaração 

quando, na sentença ou acórdão, houver obscuridade, contradição, 

omissão ou dúvida. (Vide Lei nº 13.105, de 2015) (Vigência) Parágrafo 

único. Os erros materiais podem ser corrigidos de ofício. Art. 49. Os 

embargos de declaração serão interpostos por escrito ou oralmente, no 

prazo de cinco dias, contados da ciência da decisão. Art. 50. Quando 

interpostos contra sentença, os embargos de declaração suspenderão o 

prazo para recurso. (Vide Lei nº 13.105, de 2015) (Vigência) No caso, em 

que pese as razões apresentadas, é certo que as questões levantadas 

se tratam de alegação de error in judicando, razão pela qual deve ser 

objeto de recurso inominado ou outro expediente. Não há em nenhuma 

hipótese que se falar em reforma / alteração. Entrementes na esfera 

singela, além das hipósteses ordinárias dos embargos, existe uma 

inserção que é a possibilidade de sanar dúvida, e como o texto deixa 

aberto, pode ser dúvidas do contexto ou até suprimir hermenêuticas 

deficientes que parece ser o caso. Só nesse sentido alçamos explicação, 

com objetivo de sanar dúvida, que a expressão restituição de linha 

significa LINHA (S) DE CRÉDITO. Na prática bancária, infelizmente, 

costumam as instituições lançarem restrições internas aos clientes que 

passam por situação semelhante a deste processo, e cortam as linhas de 

crédito. A intenção do comando dispositivo da sentença é evitar isso. 

Assim, até para aperfeiçoar a sentença em base de efeitos extinsecos 

(exógenos processuais), entenda-se como ‘restituição da linha’ como a 

devolução da situação do cliente ao statos quo ante ao problema, com 

mesmas condições de créditos e benefícios que tinha antes do problema 

(até porque o efeito da declaração foi com efeito ex tunc, do qual isso é 

consequência teleológica natural). Ante o exposto, de acordo com as 

razões da embargante, deve ser acolhido os embargos de declaração, 

mas rejeitados com fundamento no artigo 48 da Lei 9.099/95, bem como 

todos pedidos incidentes que não podem ser manobrados no presente 

expediente. 4. DISPOSITIVO Por todo o exposto, SUGESTIONO SEJA 

ACOLHIDO OS PRESENTES EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e rejeitados, 

relativo aos argumentos da embargante, por abarcar matérias não 

pertinentes dentro do 48 desta lei singela, mantendo a sentença atacada 

por seus próprios fundamentos. Intime-se as partes da rejeição para os 

efeitos do art. 50 desta lei. Sem condenação de honorários, a teor do 

disposto no art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. Submeto ao juiz togado para 

providencia, nos termos do Art. 40 da lei deste rito. Cumpra-se. Barra do 

Garças-MT, 31 de Julho de 2017. Assinado Digitalmente PAULO HENRIQUE 

GOMES MARQUES Juiz Leigo

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010879-76.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ROMES PEDRO DA COSTA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO RAFAEL DE JESUS COSTA NASSER OAB - MT0016905A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WISSAM KAMAL DE AGUIAR AMUI (EXECUTADO)

 

1- Após a utilização dos sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, não 

foram obtidas informações sobre bens passíveis de penhora no CPF/CNPJ 

informado, assim sendo, intime-se a parte exequente para que indique 

bens sujeitos à constrição judicial, ou endereço onde possam ser 

encontrados, precisamente no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de 

extinção. 2- Cumpre-nos esclarecer que este gabinete utiliza-se de todas 

as ferramentas disponíveis para constrição de bens, valendo-se 

inicialmente do BacenJud que, uma vez infrutífero, passa-se então à 

pesquisa no sistema Renajud, valendo-se por fim do Infojud, sistemas 

estes que, dos quais, somente o BacenJud faz emissão de detalhamento 

da ordem (anexo), eis porque não se faz juntada do documento de 

comprovação dos demais. 3- Encerrado o prazo concedido, faça 

conclusos. 4- Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010978-12.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ALFREDO ANTILLON CARVALHO FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANE BECK OAB - RS0054057A (ADVOGADO)

MARCIO MORAES LOPES OAB - MT22612/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

POLO CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GABRIEL GONCALVES DOS REIS OAB - MT0020062A (ADVOGADO)

 

Certifico e dou fé que passo à intimação dos advogados das partes para 

comparecerem à audiência de instrução designada para o dia Tipo: 

Instrução Sala: INSTRUÇÃO - Juizado Especial de Barra do Garças Data: 

31/01/2018 Hora: 13:00 (horário de Cuiabá/MT), acompanhados das 

respectivas partes e testemunhas, sob pena de revelia e confissão no 

caso de ausência do requerido e contumácia seguida de extinção do 

processo no caso de ausência do requerente, neste caso, sem prejuízo 

de condenação nas custas do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012432-95.2015.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

PAULA ABREU (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALLEX SANDRO MINGOTI REGO OAB - MT0015093A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não considerada nenhuma 

preliminar, passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Trata-se de 

embargos declaratórios opostos. Em análise às circunstâncias e 

elementos dos autos, entendo que as razões expostas nos embargos de 

declaração não encontram guarida. Isso porque, a teor do que dispõe o 

art. 48 da Lei 9.099/95 caberão embargos de declaração quando, na 

sentença ou acórdão, houver obscuridade, contradição, omissão ou 

dúvida. A propósito, vejamos a redação do capítulo dos embargos de 

declaração na lei singela: Art. 48. Caberão embargos de declaração 

quando, na sentença ou acórdão, houver obscuridade, contradição, 

omissão ou dúvida. (Vide Lei nº 13.105, de 2015) (Vigência) Parágrafo 

único. Os erros materiais podem ser corrigidos de ofício. Art. 49. Os 

embargos de declaração serão interpostos por escrito ou oralmente, no 

prazo de cinco dias, contados da ciência da decisão. Art. 50. Quando 

interpostos contra sentença, os embargos de declaração suspenderão o 

prazo para recurso. (Vide Lei nº 13.105, de 2015) (Vigência) No caso, em 

que pese as razões apresentadas, é certo que as questões levantadas 

se tratam de alegação de error in judicando, razão pela qual deve ser 

objeto de recurso inominado ou outro expediente. Ante o exposto, de 
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acordo com as razões da embargante, deve ser acolhido os embargos de 

declaração, mas rejeitados com fundamento no artigo 48 da Lei 9.099/95, 

bem como todos pedidos incidentes que não podem ser manobrados no 

presente expediente. 4. DISPOSITIVO Por todo o exposto, SUGESTIONO 

SEJA ACOLHIDO OS PRESENTES EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e 

rejeitados, relativo aos argumentos da embargante, por abarcar matérias 

não pertinentes dentro do 48 desta lei singela, mantendo a sentença 

atacada por seus próprios fundamentos. Intime-se as partes da rejeição 

para os efeitos do art. 50 desta lei. Sem condenação de honorários, a teor 

do disposto no art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. Submeto ao juiz togado 

para providencia, nos termos do Art. 40 da lei deste rito. Cumpra-se. Barra 

do Garças-MT, 25 de Junho de 2017. Assinado Digitalmente PAULO 

HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010364-07.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA FERREIRA EVANGELISTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILZETE GOMES MORAIS DE ABREU OAB - MT0015984A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VALDENI CORREA RAMOS QUEIROZ (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ARIDAQUE LUIZ NETO OAB - MT0003252A (ADVOGADO)

 

Certifico e dou fé que passo à intimação dos advogados das partes para 

comparecerem à audiência designada de Instrução Sala: INSTRUÇÃO - 

Juizado Especial de Barra do Garças Data: 31/01/2018 Hora: 13:45 

(horário de Cuiabá/MT), acompanhados das respectivas partes e 

testemunhas, sob pena de revelia e confissão no caso de ausência do 

requerido e contumácia seguida de extinção do processo no caso de 

ausência do requerente, neste caso, sem prejuízo de condenação nas 

custas do processo.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010685-76.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA ANDREIA BRUNK DE BITTENCOURT BENACCHIO REGINO 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA ANDREIA BRUNK DE BITTENCOURT BENACCHIO REGINO OAB - 

MT0016043A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

B2W COMPANHIA DIGITAL (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO)

 

1- A constrição de ativos financeiros que logre a totalidade da dívida 

executada vale por si só como penhora, bastando intimar as partes do 

respectivo resultado, não reclamando nenhuma outra providência 

burocrática. Neste sentido já se manifestou o STJ: PROCESSO CIVIL. 

RECURSO ESPECIAL. PENHORA ON-LINE. BACEN-JUD. ART. 655-A E 659, 

§ 6°, DO CPC. PRAZO PARA IMPUGNAÇÃO. IMPRESCINDÍVEL A 

INTIMAÇÃO DO ATO DE CONSTRIÇÃO. FORMALIZAÇÃO POR MEIO DE 

PEÇAS EXTRAÍDAS DO PRÓPRIO SISTEMA. DESNECESSIDADE DE 

POSTERIOR LAVRATURA DE TERMO OU AUTO DE PENHORA NOS 

AUTOS. 1. A partir do ato processual executivo da penhora, há a 

constrição de parcela do patrimônio do executado - afetada com o 

propósito de garantia e pagamento do débito -, recaindo sobre tantos bens 

quantos bastem para quitação do valor devido (CPC, art. 659). 2. No 

tocante à penhora on line, trata-se de procedimento por meio do qual o 

juízo, a partir de ordem eletrônica, obtém, por meio de convênio de 

cooperação técnico-institucional com o Banco Central do Brasil (sistema 

Bacen-jud), o acesso a informações sobre depósitos bancários do 

executado, bem como permite o bloqueio de quantias correspondentes ao 

valor devido. 3. Inegavelmente, o espírito do legislador, ao prever referida 

ferramenta, foi o de, orientado pela economia processual, imprimir maior 

celeridade e efetividade à tramitação dos feitos executivos, satisfazendo 

o direito do credor com a utilização de mínima atividade processual, o que 

se percebe na própria exposição de motivos da Lei n. 11.382/2006, pela 

qual se demonstrou a prevalência pelo informalismo. Esta também foi a 

linha trilhada pela Resolução n. 61/2008 do CNJ, que disciplinou o 

procedimento. 4. É correto o entendimento que acaba por afastar o 

formalismo e, ao mesmo tempo, confere celeridade e segurança ao ato 

processual da penhora eletrônica, reconhecendo ao documento gerado 

pelo próprio sistema Bacen-jud como apto a atender a formalidade mínima 

necessária, justamente por preencher os requisitos previstos no art.665 

do códex processual. 5. Isso porque os atos de constrição se 

materializam em peças extraídas do próprio sistema (Bancen-jud), 

notadamente capazes de levar ao conhecimento das partes todas as 

informações referentes ao ato de afetação patrimonial (CPC, art. 664), 

atendendo os objetivos da formalização da penhora (dar conhecimento ao 

executado de como, quando e onde se deu a constrição, nome do credor, 

descrição do valor bloqueado e da conta objeto de constrição, dentre 

outros). 6. Desnecessária, portanto, a lavratura de auto ou termo de 

penhora específico, justamente por servir como documento comprobatório 

da feitura do bloqueio, produzindo os mesmos efeitos. 7. Destaca-se, 

desde já, que continua sendo imprescindível a formalização da penhora 

(nos termos expostos) e a intimação do executado da constrição 

efetivada para fins de impugnação (CPC, art. 475-J, § 1°), até porque a 

Segunda Seção do STJ já assentou que "diante da inexistência de 

depósito judicial espontâneo, imperioso que o cômputo do prazo para a 

impugnação se dê a partir da intimação da penhora on line" (EDcl na Rcl 

8.367/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 

25/09/2013, DJe 02/10/2013). 8. A própria Resolução n. 524 do Conselho 

da Justiça Federal - CJF corrobora com referido entendimento ao prever 

que "ao receber as respostas das instituições financeiras, o magistrado 

emitirá ordem judicial de transferência do valor da condenação para conta 

judicial, em estabelecimento oficial de crédito. O prazo para oposição de 

embargos ou recursos começará a contar da data da notificação, pelo 

juízo, à parte, do bloqueio efetuado em sua conta" (art. 8°, § 2º). 9. Na 

hipótese, o acórdão recorrido verificou que a recorrente fora devidamente 

intimado da penhora on-line, tendo o advogado tomado ciência expressa e 

inequívoca nos autos. Dessarte, verifica-se que cumpridas as exigências 

da intimação do executado (já que o advogado se deu por intimado), bem 

como da formalização da penhora eletrônica (documento com dados 

assemelhados ao auto de penhora), não há falar em necessidade de 

lavratura de termo específico nem em nova intimação do executado 

(assinalando a conversão dos valores bloqueados em penhora) para 

apresentar impugnação. 10. Recurso especial não provido. (REsp 

1220410/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, 

julgado em 09/06/2015, DJe 30/06/2015) 2- Deste modo, intime-se as 

partes quanto ao resultado anexo ao presente despacho. 3- Ultrapassado 

o prazo legal, faça conclusos, cabendo à secretaria observar o enunciado 

abaixo grafado: ENUNCIADO 142 (Substitui o Enunciado 104) ? Na 

execução por título judicial o prazo para oferecimento de embargos será 

de quinze dias e fluirá da intimação da penhora (XXVIII Encontro ? 

Salvador/BA). 4- Expeça-se o necessário. 5- Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001607-46.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DORACY BATISTA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) DIEGO 

SANTIAGO FREITAS DINIZ - MT0016066A, para que compareça à 

audiência de conciliação designada para o dia 26/03/2018 Hora: 15:40, 

sob pena de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001607-46.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DORACY BATISTA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO da parte requerida, por meio de seu(s) advogado(s) AOTORY 

DA SILVA SOUZA - MT0014994S, para que compareça à audiência de 
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conciliação designada para o dia 26/03/2018 Hora: 15:40, sob pena de 

revelia.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001643-88.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

EDIO JOAO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO dos advogados das partes para comparecerem à audiência 

de conciliação redesignada para o dia 26/03/2018 Hora: 16:00, 

acompanhados das respectivas partes, sob pena de revelia e confissão 

no caso de ausência do requerido e contumácia seguida de extinção do 

processo no caso de ausência do requerente, neste caso, sem prejuízo 

de condenação nas custas do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011560-46.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ELEANDRO DE SOUZA RAMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

1- Tendo em vista a inexistência de preparo no recurso inominado 

manejado pela parte autora, bem como a inexistencia de comprovação de 

hipossuficiência conforme oportunizado em decisum anteriormente 

prolatada, estando o mesmo em descompasso com o que preconiza o art. 

42, § 1º, da LJESP, declaro DESERTO o aludido instrumento. 2- Não 

havendo manifestação da parte autora a contar da intimação da sentença, 

certifique-se o transito em julgado e arquive-se os autos com as devidas 

baixas e cautelas de estilo. 3- Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001644-73.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JHEYZON DANILO DE SOUZA PENA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO dos advogados das partes para comparecerem à audiência 

de conciliação redesignada para o dia 26/03/2018 Hora: 16:40, 

acompanhados das respectivas partes, sob pena de revelia e confissão 

no caso de ausência do requerido e contumácia seguida de extinção do 

processo no caso de ausência do requerente, neste caso, sem prejuízo 

de condenação nas custas do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001647-28.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

EDIO JOAO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MÓVEL S/A (REQUERIDO)

 

1. Trata-se de ação indenizatória ajuizada por EDIO JOÃO DA SILVA em 

desfavor de OI S/A, colimando a exclusão do seu nome junto ao cadastro 

de inadimplentes, ante a inexistência do débito. 2. Ocorre que em análise 

ao sistema PPJe, constato outra demanda de n° 

1001643-88.2017.811.0004, onde figuram as mesmas partes, os mesmos 

pedidos e a mesma causa de pedir. Deste modo, convém enfatizar que o 

número de demandas se presta apenas e tão somente como medida de 

valor indenizatório, não se tratando de fato distinto que autoriza a 

distribuição de uma reclamação isolada, neste sentido tem se orientado a 

jurisprudência pátria, v.g.: "O exame dos autos revela que o autor 

promoveu 07 (sete) ações fundadas no mesmo fato, qual seja, inclusão 

indevida nos cadastros restritivos de crédito, referente a 43 negativações 

e cada ação trata de um bloco de 06 negativações, sendo que o autor 

requer o pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 

4.500,00 por cada negativação. No tocante à pretensão indenizatória, a 

propositura de demandas distintas para cada grupo de negativações induz 

litispendência, na medida em que as várias negativações se traduzem em 

desdobramento do mesmo fato, cuja unidade é impossível deixar de 

reconhecer. Por outro lado, o ajuizamento de ações simultâneas com a 

referência a números de contratos diversos, mas provenientes do mesmo 

fato gerador, que poderiam levar o juízo a erro no tocante à suposição de 

que se tratasse de contratos distintos evidentemente deixa clara a 

violação aos deveres de probidade e boa-fé, previstos no artigo 17, II e VI 

- circunstância que foi reconhecida no julgamento de primeiro grau, não 

obstante a Sentença tenha deixado de promover a aplicação da 

penalidade correspondente. Pelo exposto, VOTO no sentido de conhecer 

do recurso e, no mérito, negar-lhe provimento, condenando o autor 

(recorrente) ao pagamento de multa de 1% sobre o valor da causa, 

honorários advocatícios de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa 

e de honorários. Sem prejuízo do acima exposto, deverá ser expedido 

ofício à OAB/RJ, com cópia integral dos autos, para as providências que 

entender necessárias". (TJ-RJ - RI: 00010622120138190065 RJ 

0001062-21.2013.8.19.0065,  Rela tor :  AYLTON CARDOSO 

VASCONCELLOS, Quinta Turma Recursal, Data de Publicação: 21/08/2014 

11:30). 3. Ex positis, frente à litispendência existente com reclamação 

anteriormente distribuída, INDEFIRO A INICIAL declarando extinto o 

presente processo sem julgamento de mérito. 4. Sem custas ou 

condenação em honorários advocatícios. 5. Após o trânsito em julgado, 

arquive-se mediante as baixas e anotações necessárias. 6. Publique-se, 

registre-se, intime-se. 7. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001648-13.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEIR FERREIRA DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO dos advogados das partes para comparecerem à audiência 

de conciliação redesignada para o dia 27/03/2018 Hora: 08:40, 

acompanhados das respectivas partes, sob pena de revelia e confissão 

no caso de ausência do requerido e contumácia seguida de extinção do 

processo no caso de ausência do requerente, neste caso, sem prejuízo 

de condenação nas custas do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001653-35.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

EDIO JOAO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) MILTON 

JONES AMORIM VIEIRA - MT16216/O-O, para que compareça à audiência 

de conciliação redesignada para o dia 27/03/2018 Hora: 09:20, sob pena 

de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011020-61.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA DOS SANTOS SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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POLIANA OLIVEIRA SANTOS OAB - MT0014467A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: POLIANA OLIVEIRA SANTOS - MT0014467A-O para 

no prazo de 05(cinco) dias para se manifestar acerca do Embargos de 

Declaração .

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001665-49.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JUAN CHAEIN COSTA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) HALISON 

RODRIGUES DE BRITO - MT0022355A, para que compareça à audiência de 

conciliação designada para o dia 22/01/2018 Hora: 16:00, sob pena de 

contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001541-66.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO ARANTES MASCARENHAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO CELESTINO BATISTA NETO OAB - MT0011367A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GUILHERME LINARES NOLASCO (REQUERIDO)

 

Ante o teor da decisão proferida em sede de mandado de segurança, 

conforme se verifica do ofício inserto nos autos, SUSPENDO a presente 

demanda até ulterior deliberação judicial. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001559-87.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CREUZA DE SOUZA MOTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) DIEGO 

SANTIAGO FREITAS DINIZ - MT0016066A, para que compareça à 

audiência de conciliação designada para o dia 23/01/2018 Hora: 08:40, 

sob pena de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010209-04.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

VIVIANE SALES CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERBERT DE SOUZA PENZE OAB - MT0022475A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

Da análise detida dos autos, verifica-se que a parte recorrente apresentou 

recurso inominado sem o recolhimento integral do preparo, uma vez que 

realizou pedido de Justiça Gratuita. Ab initio, em apreciação dos 

documentos carreados aos autos, constato que não foi juntado qualquer 

documento hábil (comprovante de renda, cópia de CTPS, etc.) a 

comprovar o seu efetivo estado de pobreza. Nesse diapasão, convém 

salientar que o artigo 5° da Constituição Cidadã, prevê que o Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos. Com efeito, para obtenção da assistência 

judiciária, não basta apenas e tão somente simples requerimento, mesmo 

acompanhado de declaração de pobreza, para que o requerente/requerido 

a obtenha, uma vez que o simples requerimento não mais existe em 

decorrência da vigência da Constituição Federal de 1988, que frise-se, 

assegura a assistência jurídica integral e gratuita, mas apenas aos que 

comprovarem insuficiência de recursos, que deve ser demonstrada. No 

caso sub examine, não há informação contida nos autos que demonstre a 

hipossuficiência alegada, sendo de bom alvitre registrar que conforme 

determina o enunciado 116 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais, a 

parte poderá ser intimada para apresentar comprovante de 

hipossuficiência, v.g.: “ENUNCIADO 116 - O Juiz poderá, de ofício, exigir 

que a parte comprove a insuficiência de recursos para obter a concessão 

do benefício da gratuidade da justiça (art. 5º, LXXIV, da CF), uma vez que 

a afirmação da pobreza goza apenas de presunção relativa de veracidade 

(XX Encontro ? São Paulo/SP)” Destarte, não há nos autos qualquer 

documento capaz de convencer este magistrado acerca da insuficiência 

de recursos financeiros da parte recorrente, eis porque, determino seja 

intimada a parte recorrente para que apresente arcabouço probatório no 

que diz respeito à sua condição financeira ou apresente comprovante de 

pagamento do preparo no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de ser 

declarado deserto o recurso inominado. Intime-se. Ultrapassado o prazo 

concedido, faça conclusos. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011788-21.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DIVINA BEATRIZ DA SILVA XAVIER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMILLA THUANY SOUZA AMARAL OAB - MT0020131A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NATURA COSMÉTICOS S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT0019023A (ADVOGADO)

 

1- Após a utilização dos sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, não 

foram obtidas informações sobre bens passíveis de penhora no CPF/CNPJ 

informado, assim sendo, intime-se a parte exequente para que indique 

bens sujeitos à constrição judicial, ou endereço onde possam ser 

encontrados, precisamente no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de 

extinção. 2- Cumpre-nos esclarecer que este gabinete utiliza-se de todas 

as ferramentas disponíveis para constrição de bens, valendo-se 

inicialmente do BacenJud que, uma vez infrutífero, passa-se então à 

pesquisa no sistema Renajud, valendo-se por fim do Infojud, sistemas 

estes que, dos quais, somente o BacenJud faz emissão de detalhamento 

da ordem (anexo), eis porque não se faz juntada do documento de 

comprovação dos demais. 3- Encerrado o prazo concedido, faça 

conclusos. 4- Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001575-41.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ELCIO MENESES OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO dos advogados das partes para comparecerem à audiência 

de conciliação designada para o dia 23/01/2018 Hora: 09:00, 

acompanhados das respectivas partes, sob pena de revelia e confissão 

no caso de ausência do requerido e contumácia seguida de extinção do 

processo no caso de ausência do requerente, neste caso, sem prejuízo 

de condenação nas custas do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001583-18.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA HELENA SIMEAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) DIEGO 

SANTIAGO FREITAS DINIZ - MT0016066A, para que compareça à 

audiência de conciliação designada para o dia 23/01/2018 Hora: 09:20, 

sob pena de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001585-85.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

BEATRIZ VIEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) HALISON 

RODRIGUES DE BRITO - MT0022355A, para que compareça à audiência de 

conciliação designada para o dia 23/01/2018 Hora: 09:40, sob pena de 

contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001592-77.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA BENEDITA DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) DIEGO 

SANTIAGO FREITAS DINIZ - MT0016066A, para que compareça à 

audiência de conciliação designada para o dia 23/01/2018 Hora: 10:00, 

sob pena de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010276-37.2015.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DISQUINHO COMERCIO DE DISCOS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO XAVIER DA SILVA OAB - SP0217166A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ONEIDE ALVES PIMENTEL (EXECUTADO)

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não considerada nenhuma 

preliminar, passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Trata-se de 

embargos declaratórios opostos. Em análise às circunstâncias e 

elementos dos autos, entendo que as razões expostas nos embargos de 

declaração não encontram guarida. Isso porque, a teor do que dispõe o 

art. 48 da Lei 9.099/95 caberão embargos de declaração quando, na 

sentença ou acórdão, houver obscuridade, contradição, omissão ou 

dúvida. A propósito, vejamos a redação do capítulo dos embargos de 

declaração na lei singela: Art. 48. Caberão embargos de declaração 

quando, na sentença ou acórdão, houver obscuridade, contradição, 

omissão ou dúvida. (Vide Lei nº 13.105, de 2015) (Vigência) Parágrafo 

único. Os erros materiais podem ser corrigidos de ofício. Art. 49. Os 

embargos de declaração serão interpostos por escrito ou oralmente, no 

prazo de cinco dias, contados da ciência da decisão. Art. 50. Quando 

interpostos contra sentença, os embargos de declaração suspenderão o 

prazo para recurso. (Vide Lei nº 13.105, de 2015) (Vigência) No caso, em 

que pese as razões apresentadas, é certo que as questões levantadas 

se tratam de alegação de error in judicando, razão pela qual deve ser 

objeto de recurso inominado ou outro expediente. O comando dispositivo 

da decisão do magistrado no evento anterior foi bem clara, no sentido de 

indicação de bens, o que não foi cumprida. Trata-se assim de um abando 

material, de modo que somente comparece aos autos a parte para fazer 

pedido genérico, sem objetividade, não apresentando sequer memória de 

cálculo que seria imprescindível para sequencia do pedido que menciona 

pretender. Ante o exposto, de acordo com as razões da embargante, 

deve ser acolhido os embargos de declaração, mas rejeitados com 

fundamento no artigo 48 da Lei 9.099/95, bem como todos pedidos 

incidentes que não podem ser manobrados no presente expediente. 4. 

DISPOSITIVO Por todo o exposto, SUGESTIONO SEJA ACOLHIDO OS 

PRESENTES EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e rejeitados, relativo aos 

argumentos da embargante, por abarcar matérias não pertinentes dentro 

do 48 desta lei singela, mantendo a sentença atacada por seus próprios 

fundamentos. Intime-se as partes da rejeição para os efeitos do art. 50 

desta lei. Sem condenação de honorários, a teor do disposto no art. 54 e 

55 da Lei n.º 9.099/95. Submeto ao juiz togado para providencia, nos 

termos do Art. 40 da lei deste rito. Cumpra-se. Barra do Garças-MT, 18 de 

Agosto de 2017. Assinado Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES 

MARQUES Juiz Leigo

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010975-28.2015.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CARLA SOARES DE OLIVEIRA SOUZA (REQUERENTE)

AGOSTINHO BISPO DOUTOR (REQUERENTE)

IZABEL APARECIDA DA SILVA NUNES (REQUERENTE)

SIMAO PEREIRA BENTO (REQUERENTE)

DELZUITA MORAIS PEREIRA (REQUERENTE)

MARASILVIA ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

CLAUDIA REJANE QUEIROZ (REQUERENTE)

EDILSON SANTANA DOS SANTOS (REQUERENTE)

ARMIDO RODRIGUES DE SOUZA (REQUERENTE)

DIVINA FERREIRA NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL LUIZ DE MOURA OAB - MT0019945A (ADVOGADO)

DIEGO MAYOLINO MONTECCHI OAB - MT0012124A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

DIEGO MAYOLINO MONTECCHI OAB - MT0012124A (ADVOGADO)

 

Trata-se de execução judicial onde, após o pagamento da condenação, o 

advogado da parte exeqüente requer a transferência do numerário para 

conta bancária por ele indicada, eis porque, com esteio nas disposições 

da CNGC, DEFIRO o pedido formulado, DETERMINANDO sejam adotadas as 

providências necessárias para expedição de alvará consoante petição do 

advogado que representa os interesses da parte autora, inclusive 

realizando-se a transferência do montante para a conta bancária indicada 

nos autos. Uma vez concretizada a obrigação mirada nos presentes 

autos, o processo deve chegar ao seu término, a teor do que preconiza o 

artigo 924, II do CPC, assim sendo, julgo extinta a dívida exeqüenda, tendo 

em vista o seu cumprimento, DECLARANDO EXTINTO o processo em 

apreço, o que faço com esteio no art. 925 do códex processual civil. Após 

o trânsito em julgado e não havendo manifestação das partes, proceda às 

baixas necessárias e o arquivamento dos autos. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001645-58.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MAURO CLAUDIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) DIEGO 

SANTIAGO FREITAS DINIZ - MT0016066A, para que compareça à 

audiência de conciliação designada para o dia 23/01/2018 Hora: 10:40, 

sob pena de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001542-51.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO JOSE MAGALHAES DA CUNHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO CELESTINO BATISTA NETO OAB - MT0011367A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GUILHERME LINARES NOLASCO (REQUERIDO)

 

Ante o teor da decisão proferida em sede de mandado de segurança, 
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conforme se verifica do ofício inserto aos autos, SUSPENDO a presente 

demanda até ulterior deliberação judicial. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000327-40.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DANILLO FELIX DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MS0016393A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARMEN LUCIA LOBO (EXECUTADO)

 

1. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei 9.099/1995. 2. 

Segundo consta no artigo 59 da Lei do Cheque, prescreve em 06 (seis) 

meses a ação de execução da cártula, contado da expiração do prazo 

para apresentação, não desnaturando esta regra o costume de pós-datar 

o título. Assim tem se manifestado a jurisprudência pátria, c.f.: “RECURSO 

INOMINADO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUE. 

PRETENSÃO DE AFASTAR A PRESCRIÇÃO, MEDIANTE ADOÇÃO DA 

DATA PÓS-DATADA DA CÁRTULA COMO TERMO INICIAL PARA 

CONTAGEM DO PRAZO. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO ART. 59 DA 

LEI DO CHEQUE. O recorrente ajuizou no dia 08 de fevereiro de 2010 ação 

de execução de título executivo extrajudicial, fundada m cheque emitido 

pelo recorrido, no dia 05 de maio de 2009. Na sentença, tendo que 

decorridos mais de 06 meses, a contar do final do prazo de apresentação 

(30 dias, no caso, já que emitido na mesma praça), houve extinção do 

processo”. (TJ-RS - Recurso Cível: 71002959708 RS, Relator: Leandro 

Raul Klippel, Data de Julgamento: 17/03/2011, Primeira Turma Recursal 

Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 22/03/2011) 

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. TÍTULO 

DE CRÉDITO. CHEQUE PÓS-DATADO. OMISSÃO. FUNDAMENTAÇÃO. 

AUSENTE. DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. 

AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. SIMILITUDE FÁTICA NÃO 

DEMONSTRADA. PRESCRIÇÃO DA AÇÃO EXECUTIVA. DATA 

CONSIGNADA NA CÁRTULA. 1. A ausência de fundamentação ou a sua 

deficiência implica o não conhecimento do recurso quanto ao tema. 2. O 

dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico 

entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas 3. Ainda que 

a emissão de cheques pós-datados seja prática costumeira, não encontra 

previsão legal. Admitir-se que do acordo extracartular decorra a dilação 

do prazo prescricional, importaria na alteração da natureza do cheque 

como ordem de pagamento à vista e na infringência do art. 192 do CC, 

além de violação dos princípios da literalidade e abstração. Precedentes. 

4. O termo inicial de contagem do prazo prescricional da ação de 

execução do cheque pelo beneficiário é de 6 (seis) meses, prevalecendo, 

para fins de contagem do prazo prescricional de cheque pós-datado, a 

data nele regularmente consignada, ou seja, aquela oposta no espaço 

reservado para a data de emissão. 5. Recurso especial parcialmente 

conhecido e nessa parte não provido”. (REsp 1068513/DF, Rel. Ministra 

NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/09/2011, DJe 

17/05/2012) 3. No caso vertente os cheques que instruem a presente 

demanda foi emitido em 03/11/2016, de tal sorte que iniciou-se o curso do 

prazo prescricional em dezembro de 2016, findando-se em maio de 2017. 

Ocorre que a ação ora apreciada foi distribuída em junho de 2017, 

restando flagrante o transcurso do lapso temporal previsto no indigitado 

artigo 59, o que inviabiliza o prosseguimento do feito. 4. De fato, estando 

prescrito o prazo para propositura da demanda, carece o autor de título 

executivo hábil a propulsar a ação, não havendo se falar em título 

executivo nos moldes do art. 784 do CPC, assim sendo, desmerece 

guarida a presente via intentada pela parte exequente, já que seu título 

não está em compasso com os artigos 778 e 786 do Código de Processo 

Civil. 5. Ex posistis, DECLARO extinto o processo sem resolução de seu 

mérito, com arrimo nos artigos 485, IV do diploma processual civil. 6. Após 

o trânsito em julgado, arquive-se. 7. Sem custas ou condenação em 

honorários advocatícios (artigo 55 da Lei nº 9.099/1995). 9. P.R. I. 10. 

Cumpra-se.

Comarca de Cáceres

2ª Vara Cível

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA

Processo Número: 1007502-79.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JAIR RUVIERI DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IRINEU PEDRO MUHL OAB - MT0005719A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SIGMA AGROPECUARIA LTDA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Numero do Processo: 1007502-79.2017.8.11.0006 

REQUERENTE: JAIR RUVIERI DE SOUZA REQUERIDO: SIGMA 

AGROPECUARIA LTDA Vistos em correição. Da análise da peça inicial e 

de seus documentos verifica-se que a parte autora não informou ou juntou 

o pagamento das custas e despesas processuais. Preceitua o artigo 321 

do Código de Processo Civil[1] a possibilidade de emenda ou 

complementação da inicial quando não preenchidos os requisitos 

abrangidos pelos artigos 319 e 320 do mesmo diploma instrumental. 1 – 

Dessa forma, INTIME-SE a parte autora para comprovar o recolhimento das 

custas e despesas processuais, consignando-se o prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo único, do 

CPC). 2 – Em que pese a gratuidade concedida no juízo deprecante, com 

fundamento no art. 99, §2º do CPC[1], INTIME-SE a parte requerente por 

meio de seu advogado (DJE) para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

demonstre os pressupostos para a concessão do benefício, sob pena de 

indeferimento do pedido. 3 – Decorrido o prazo, venham os autos 

CONCLUSOS. 4 – CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 29 de novembro de 2017. 

RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito [1] Art. 321. O juiz, ao 

verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 

320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o 

julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) 

dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser 

corrigido ou completado.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA

Processo Número: 1003687-74.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - PR0008123S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MODULAR MOVEIS MDF FABRICACAO E COMERCIO LTDA - ME 

(DEPRECADO)

FILIP KOPIEC (DEPRECADO)

MANUELA FRANCISCO DE CAMPOS (DEPRECADO)

 

ATO ORDINATÓRIO Nos termos do art. 152, VI, CPC, impulsiono os autos, 

a fim de INTIMAR A PARTE REQUERENTE, por meio de seu advogado, 

legalmente constituído, para manifestar-se nos autos e requerer o que 

entender de direito, no prazo de 10 (dez) dias, ante a certidão do oficial de 

justiça Id 10639872.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA

Processo Número: 1004886-34.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CEZAR PAULO DRESCH (DEPRECANTE)

ORLANDA MULAVA DRESCH (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANE FERNANDES OAB - PR36328 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SUZANA KAZARIAN HELUDJIAN (DEPRECADO)

ISAC HELUDJIAN (DEPRECADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT Vistos em correição. 1 – Atendidos os requisitos 

formais do artigo 260 do Código de Processo Civil, CUMPRA-SE a presente 

Carta Precatória, observando-se as formalidades e exigências legais, 

servindo esta de mandado. 2 – Caso haja documentação faltante ou 

pendência de diligências a serem custeadas pela parte interessada, 

INFORME-SE ao Juízo deprecante por meio eletrônico visando a 

regularização no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de devolução na 

forma do item 2.7.2 da CNGC1. 3 – COMUNIQUE-SE ao Juízo deprecante a 

distribuição desta por meio eletrônico (artigo 232 da Lei n. 13.105/2015 – 
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Novo CPC), encaminhando os dados para futuros pedidos de informações. 

4 – Após o cumprimento e ausentes custas pendentes (artigo 268 da Lei 

n. 13.105/2015 – Novo CPC), DEVOLVA-SE procedendo-se as baixas de 

praxe. 5 – Às providências. Cáceres/MT, 15 de dezembro de 2017. 

RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito 1 2.7.2 – Decorrido o prazo 

de 30 (trinta) dias sem o devido recolhimento das custas judiciais, o Diretor 

do Foro devolverá a carta precatória ao Juízo de origem, constando no 

ofício o motivo da devolução e o valor das custas devidas para o caso de 

novo encaminhamento.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007774-73.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA RITA DOS REIS PETRAROLI OAB - SP0130291A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELAINE ALVES DE ASSIS (RÉU)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT Vistos em correição. Da análise da peça inicial e de 

seus documentos verifica-se que a parte autora não informou ou juntou o 

pagamento da taxa judiciária e custas processuais. Preceitua o artigo 321 

do Código de Processo Civil1 a possibilidade de emenda ou 

complementação da inicial quando não preenchidos os requisitos 

abrangidos pelos artigos 319 e 320 do mesmo diploma instrumental. 1 – 

Dessa forma, INTIME-SE a parte autora para efetuar o pagamento das 

custas processuais, consignando-se o prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo único, do CPC). 2 – 

Decorrido o prazo, venham os autos CONCLUSOS. 3 – CUMPRA-SE. 

Cáceres/MT, 15 de dezembro de 2017. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz 

de Direito 1 Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche 

os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e 

irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará 

que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, 

indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA

Processo Número: 1007776-43.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO BARBOSA NOBRE JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO TAMBARA MARQUES OAB - SP297440-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO MARCELO DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT Vistos em correição. Da análise da peça inicial e de 

seus documentos verifica-se que a parte autora não informou ou juntou o 

pagamento da taxa judiciária e custas processuais. Preceitua o artigo 321 

do Código de Processo Civil1 a possibilidade de emenda ou 

complementação da inicial quando não preenchidos os requisitos 

abrangidos pelos artigos 319 e 320 do mesmo diploma instrumental. 1 – 

Dessa forma, INTIME-SE a parte autora para efetuar o pagamento das 

custas processuais, consignando-se o prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo único, do CPC). 2 – 

Decorrido o prazo, venham os autos CONCLUSOS. 3 – CUMPRA-SE. 

Cáceres/MT, 15 de dezembro de 2017. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz 

de Direito 1 Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche 

os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e 

irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará 

que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, 

indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Despacho Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1007794-64.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO MARCOS CICIGLIANO DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO CARRIJO FREITAS OAB - MT11395/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT Vistos em correição. 1 – No que tange ao pedido de 

gratuidade de justiça, com fundamento no art. 99, §2º do CPC1, INTIME-SE 

a parte requerente por meio de seu advogado (DJE) para que, no prazo de 

05 (cinco) dias, demonstre os pressupostos para a concessão do 

benefício, sob pena de indeferimento do pedido. 2 - Ainda, INTIME-SE o 

requerente para demonstrar que houve postulação dos documentos 

pretendidos junto à agência bancária do requerido, porquanto a 

notificação apresentada não identifica o recebedor, impossibilitando o juízo 

de aferir a existência de pretensão resistida, consignando-se prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de indeferimento da petição inicial. 3 – Em seguida, 

CONCLUSOS. 4 – CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 15 de dezembro de 2017. 

RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito 1 § 2o O juiz somente 

poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem 

a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, 

devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação 

do preenchimento dos referidos pressupostos.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 157108 Nr: 4861-77.2013.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELI FERREIRA MACHADO, ELOISA VITÓRIA FERREIRA 

ALVES, NELI FERREIRA MACHADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASSOCIAÇÃO CONGREGAÇÃO DE SANTA 

CATARINA, EVALDO GENER RODRIGUES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON ALVES DE ABREU - 

OAB:12172, MARLY DE FÁTIMA FERREIRA - OAB:4727 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Agrinaldo Jorge Rodrigues - 

OAB:10875-MT, FATIMA JUSSARA RODRIGUES - OAB:6.090, 

MARCELO GERALDO COUTINHO HORN - OAB:13.522-B MT, 

MARIONELY ARAUJO VIEGAS - OAB:2684

 DESIGNA-SE audiência de instrução e julgamento para o dia 30 de janeiro 

de 2018 às 13h30min. Com fundamento no art. 357, §4º do CPC, 

INTIMEM-SE as partes para que apresentem o rol de testemunhas no prazo 

de 10 (dez) dias, sob pena de preclusão.Nos termos do art. 455 do Código 

de Processo Civil incumbe ao advogado (a) da parte informar ou intimar a 

testemunha a ser inquirida, que deverá ser realizada através de carta com 

aviso de recebimento, cumprindo ao advogado (a) juntar aos autos com 

antecedência pelo menos de 03 (três) dias da audiência agendada a cópia 

do comprovante da correspondência e da intimação (art. 455, §1º do 

CPC). Não sendo realizada essa providência, presume-se a desistência na 

oitiva (art. 455, §3º do CPC). Saliente-se que a providência acima quanto à 

necessidade de comprovação da intimação poderá ser dispensada na 

hipótese de a parte comprometer-se a levar a testemunha a ser inquirida, 

presumindo-se, caso ela não compareça, a desistência na sua oitiva, 

conforme a orientação do art. 455, §2º do Código de Processo Civil. 

EXPEÇA-SE mandado para intimação exclusivamente da parte autora Neli 

Ferreira Machado e do segundo réu Evaldo Gener Rodrigues da Silva 

visando a colheita de seu depoimento pessoal, com as advertências da lei 

quanto às penalidades pelo não comparecimento (artigo 385, §1º do 

CPC).CUMPRA-SE. INTIMEM-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 165800 Nr: 2857-33.2014.811.0006

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AIRTON ESPANHOL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE OLIVEIRA FAGUNDES, ADELINA 

LUIZA DE JESUS FAGUNDES, IVARNETE DE JESUS FAGUNDES, GETULIO 

DE JESUS FAGUNDES, VALDINEI DA SILVA ALVES, JARBAS DE JESUS 

FAGUNDES, LAUDICÉIA APARECIDA DE JESUS FAGUNDES, ELENIR 
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FERREIRA DA SILVA FAGUNDES, ROMILDA FAGUNDES ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REBEKA VIEIRA - OAB:14.392-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATA FARIA OLIVEIRA 

VILELA - OAB:5433

 Ante o exposto, com fundamento no art. 487, inciso III, alínea “a” do 

Código de Processo Civil, este Juízo HOMOLOGA o reconhecimento da 

pretensão apresentado pelos embargados às fls. 111/112 a fim de que 

seja determinado o levantamento da penhora sobre o imóvel registrado 

sob a matrícula n. 25.196 do CRI de Sinop/MT.Com supedâneo no princípio 

da causalidade, na regra do art. 90 do Código de Processo Civil, 

CONDENAM-SE os réus ao pagamento das custas e despesas 

processuais, bem como nos honorários sucumbenciais no importe de R$ 

2.000,00 (dois mil reais), conforme o art. 85, §8º do Código de Processo 

Civil.Por fim, JULGA-SE EXTINTO o processo, com resolução do mérito, 

nos termos do art. 487, inciso III, alínea “a” do Código de Processo 

Civil.Transitada em julgado, PROCEDA-SE o arquivamento do processo 

com as baixas e anotações necessárias. EXPEÇA-SE o necessário. 

CUMPRA-SE. INTIMEM-SE.Cáceres/MT, 14 de dezembro de 2017.RAMON 

FAGUNDES BOTELHOJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 45953 Nr: 4321-10.2005.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PARREIRA DUARTE & CIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CASIO LUIZ DA SILVA CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRA DE PAULA 

FERREIRA - OAB:13.776/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

1 – Processo em ordem. DEFERE-SE o pedido formulado pela parte 

credora, devendo a Secretaria da Vara expedir o necessário para 

cumprimento.

2 – Em seguida, havendo constrição patrimonial ou outra medida que afeta 

o direito da parte contrária, INTIME-SE a parte devedora para manifestação 

em 5 (cinco) dias.

 3 - Na sequência, INTIME-SE a parte exequente para manifestação em 5 

(cinco) dias, sob pena de arquivamento.

 4 – Em seguida, REMETAM-SE os autos conclusos.

 5 – CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 14 de dezembro de 2017.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 60345 Nr: 6624-60.2006.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE OOLIVEIRA FAGUNDES, ADELINA LUIZA 

DE JESUS FAGUNDES, IVARNETE DE JESUS FAGUNDES, GETULIO DE 

JESUS FAGUNDES, VALDINEI DA SILVA ALVES, JARBAS DE JESUS 

FAGUNDES, LAUDICÉIA APARECIDA DE JESUS FAGUNDES, ELENIR 

FERREIRA DA SILVA FAGUNDES, ROMILDA FAGUNDES ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IND. E COM. DE CASTANHAS DO PARÁ RIO 

NEGRO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATA FARIA OLIVEIRA 

VILELA - OAB:5433, TRIANA CAMPANA MICHELIS - OAB:5277

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

1 – INTIME-SE a parte autora para manifestar-se nos autos quanto ao 

prosseguimento do feito, bem como para requerer o que entender de 

direito visando o andamento do feito no prazo de 10 (dez) dias, sob pena 

de extinção/arquivamento.

2 – Na sequência, PROMOVAM-SE os atos de impulso devidos, 

notadamente com a intimação da parte contrária, se for o caso.

3 – Em seguida, voltem os autos CONCLUSOS.

4 – CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 14 de dezembro de 2017.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 175308 Nr: 10183-44.2014.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCIS MARIS CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA ANGELICA GONÇALVES PIRES 

CARROCINI, NILTON ROBERTO CARROCINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRÍCIA JORGE DA CUNHA 

VIANA DANTAS - OAB:8.014 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

1 – Processo em ordem. DEFERE-SE o pedido formulado pela parte 

credora, devendo a Secretaria da Vara expedir o necessário para 

cumprimento.

2 – Em seguida, havendo constrição patrimonial ou outra medida que afeta 

o direito da parte contrária, INTIME-SE a parte devedora para manifestação 

em 5 (cinco) dias.

 3 - Na sequência, INTIME-SE a parte exequente para manifestação em 5 

(cinco) dias, sob pena de arquivamento.

 4 – Em seguida, REMETAM-SE os autos conclusos.

 5 – CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 14 de dezembro de 2017.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 177280 Nr: 617-37.2015.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IDEAL NUTRIÇÃO ANIMAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CATELAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANDY VINICIUS SPANHOL - 

OAB:9.114/MT, EDESIO JOSE SEGALA - OAB:11357/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEDSON GLAUCO MONTEIRO 

CATELAN - OAB:14.309 MT

 Vistos em correição.

1 – Processo em ordem, sem vícios ou irregularidades pendentes de 

saneamento, estando presentes os pressupostos processuais de 

existência e de validade da relação constituída, bem como as correlatas 

condições da ação.

Não havendo também preliminares ou questões prejudiciais de mérito, 

reputa-se saneado o feito, nos termos do art. 357 do Código de Processo 

Civil.

 2 – Tendo em vista que o Novo Código de Processo Civil passou não 

apenas a instigar, mas também exigir a prévia tentativa de autocomposição 

antes do julgamento, tratando-se a demanda em destaque de direitos 

disponíveis, DESIGNA-SE audiência de conciliação a ser realizada no 

Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de Cáceres/MT 

(CEJUSC), devendo as partes comparecer acompanhadas de seus 

respectivos advogados ou pela Defensoria Pública, conforme determina o 

art. 334, §9º do mesmo diploma processual.

 3 – Na hipótese de restar infrutífera a composição amigável, 

DETERMINA-SE que as partes especifiquem as provas que efetivamente 

desejam produzir, justificando expressamente suas respectivas 

pertinências e razões específicas para cada meio probatório no prazo de 

10 (dez) dias, sob pena de indeferimento.

4 – Após o decurso do prazo assinalado, CONCLUSOS para o início da 

fase instrutória, sem prejuízo do julgamento antecipado da pretensão ou a 

colheita de outros elementos probatórios.

 5 – CUMPRA-SE. INTIMEM-SE.

Cáceres/MT, 14 de dezembro de 2017.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 7017 Nr: 706-22.1999.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA AUXILIADORA DE AZEVEDO COUTINHO
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): VOLKSWAGEM SERVIÇOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO GERALDO COUTINHO 

HORN - OAB:13.522-B MT, MARIA AUXILIADORA DE AZEVEDO 

COUTINHO - OAB:6920, Vanessa Mendes de Moraes - OAB:6920-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO PLATAIS BRASIL 

TEIXEIRA - OAB:160.435

 Vistos em correição.

1 – Processo em ordem. DEFERE-SE o pedido formulado pela parte 

credora, devendo a Secretaria da Vara expedir o necessário para 

cumprimento.

2 – Em seguida, havendo constrição patrimonial ou outra medida que afeta 

o direito da parte contrária, INTIME-SE a parte devedora para manifestação 

em 5 (cinco) dias.

 3 - Na sequência, INTIME-SE a parte exequente para manifestação em 5 

(cinco) dias, sob pena de arquivamento.

 4 – Em seguida, REMETAM-SE os autos conclusos.

 5 – CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 14 de dezembro de 2017.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 21696 Nr: 2541-40.2002.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO OPERÁRIA CACERENSE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SINDICATO DOS COMERCIÁRIOS, SINDICATO 

DOS TRABALHADORES NA IND. CONST. CIVIL IMOBILIARIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ATILA SILVA GATTASS - 

OAB:2308/MT, BETTANIA MARIA GOMES PEDROSO - OAB:6522

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MILTON CHAVES LIRA - 

OAB:6330/MT

 Vistos em correição.

1 – INTIME-SE a parte autora para manifestar-se nos autos quanto ao 

prosseguimento do feito, bem como para requerer o que entender de 

direito visando o andamento do feito no prazo de 10 (dez) dias, sob pena 

de extinção/arquivamento.

2 – Na sequência, PROMOVAM-SE os atos de impulso devidos, 

notadamente com a intimação da parte contrária, se for o caso.

3 – Em seguida, voltem os autos CONCLUSOS.

4 – CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 14 de dezembro de 2017.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 135085 Nr: 4126-15.2011.811.0006

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DAMARIS RIBEIRO MATOS RIBAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DARCI FAUSTINO DIAS, CLEUZA AZAMBUJA 

FAUSTINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DA 

COMARCA DE PORTO ESPERIDIÃO - OAB:Porto Esperidiã

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

1 – INTIME-SE a parte autora para manifestar-se nos autos quanto ao 

prosseguimento do feito, bem como para requerer o que entender de 

direito visando o andamento do feito no prazo de 10 (dez) dias, sob pena 

de extinção/arquivamento.

2 – Na sequência, PROMOVAM-SE os atos de impulso devidos, 

notadamente com a intimação da parte contrária, se for o caso.

3 – Em seguida, voltem os autos CONCLUSOS.

4 – CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 14 de dezembro de 2017.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 137819 Nr: 7214-61.2011.811.0006

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEONEL GOMES DE CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ FERNANDES LEITE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

1 – Processo em ordem. DEFERE-SE o pedido formulado pela parte 

credora, devendo a Secretaria da Vara expedir o necessário para 

cumprimento.

2 – Em seguida, havendo constrição patrimonial ou outra medida que afeta 

o direito da parte contrária, INTIME-SE a parte devedora para manifestação 

em 5 (cinco) dias.

 3 - Na sequência, INTIME-SE a parte exequente para manifestação em 5 

(cinco) dias, sob pena de arquivamento.

 4 – Em seguida, REMETAM-SE os autos conclusos.

 5 – CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 14 de dezembro de 2017.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 143003 Nr: 869-45.2012.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERNANDO CHAVES GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIGIBRÁS INDÚSTRIA DO BRASIL S/A, 

ROMERA MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUITT CONCEIÇÃO ORTEGA - 

OAB:10717

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELLEN CRISTINA GONÇALVES 

PIRES - OAB:17603-A OAB/MT, JOSE MANOEL GARCIA FERNANDES - 

OAB:12855

 Vistos em correição.

1 – INTIME-SE a parte autora para manifestar-se nos autos quanto ao 

prosseguimento do feito, bem como para requerer o que entender de 

direito visando o andamento do feito no prazo de 10 (dez) dias, sob pena 

de extinção/arquivamento.

2 – Na sequência, PROMOVAM-SE os atos de impulso devidos, 

notadamente com a intimação da parte contrária, se for o caso.

3 – Em seguida, voltem os autos CONCLUSOS.

4 – CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 14 de dezembro de 2017.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 160736 Nr: 8551-17.2013.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARILZA DE ARAUJO DUARTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CREDIFACIL CASA DE CRÉDITO, BV 

FINANCEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMAJ-ESCRITÓRIO MODELO DE 

ASSISTÊNCIA JURIDICA-UNEMAT - OAB:EMAJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ESIO OLIVEIRA DE SOUZA 

FILHO - OAB:15.687-A MT, LUIZ RODRIGUES WAMBIER - OAB:14.469-A 

MT

 Vistos em correição.

1 – INTIME-SE a parte autora para manifestar-se nos autos quanto ao 

prosseguimento do feito, bem como para requerer o que entender de 

direito visando o andamento do feito no prazo de 10 (dez) dias, sob pena 

de extinção/arquivamento.

2 – Na sequência, PROMOVAM-SE os atos de impulso devidos, 

notadamente com a intimação da parte contrária, se for o caso.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1016018/12/2017 Página 59 de 613



3 – Em seguida, voltem os autos CONCLUSOS.

4 – CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 14 de dezembro de 2017.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 185098 Nr: 5291-58.2015.811.0006

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCILENE DALBEM DE OLIVEIRA RAGI, JEAN PIERRE 

DE ARAÚJO RAGI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL MUNIZ TEIXEIRA, FRANCISCA 

PEREIRA MUNIZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO ALEXANDRINO DE 

LACERDA - OAB:11483

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

1 – INTIME-SE a parte autora para manifestar-se nos autos quanto ao 

prosseguimento do feito, bem como para requerer o que entender de 

direito visando o andamento do feito no prazo de 10 (dez) dias, sob pena 

de extinção/arquivamento.

2 – Na sequência, PROMOVAM-SE os atos de impulso devidos, 

notadamente com a intimação da parte contrária, se for o caso.

3 – Em seguida, voltem os autos CONCLUSOS.

4 – CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 14 de dezembro de 2017.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 190654 Nr: 8682-21.2015.811.0006

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ATAIDE MANOEL GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ LUIZ TEIXEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA MARIA FERREIRA 

ROSSINI - OAB:230327 SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEISON B. DE ALMEIDA - 

OAB:5269, JOACIR MAURO DA SILVA JUNIOR - OAB:14325 MT

 Vistos em correição.

1 – Processo em ordem. DEFERE-SE o pedido formulado pela parte 

credora, devendo a Secretaria da Vara expedir o necessário para 

cumprimento.

2 – Em seguida, havendo constrição patrimonial ou outra medida que afeta 

o direito da parte contrária, INTIME-SE a parte devedora para manifestação 

em 5 (cinco) dias.

 3 - Na sequência, INTIME-SE a parte exequente para manifestação em 5 

(cinco) dias, sob pena de arquivamento.

 4 – Em seguida, REMETAM-SE os autos conclusos.

 5 – CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 14 de dezembro de 2017.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 3386 Nr: 177-08.1996.811.0006

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ATIVOS S/A-SECURITIZADORA DE CRÉDITOS 

FINANCEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ GOMES RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAROLDO WILSON MARTINEZ DE 

SOUZA JUNIOR - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ GOMES RIBEIRO - 

OAB:2220

 Vistos em correição.

1 – Processo em ordem. DEFERE-SE o pedido formulado pela parte 

credora, devendo a Secretaria da Vara expedir o necessário para 

cumprimento.

2 – Em seguida, havendo constrição patrimonial ou outra medida que afeta 

o direito da parte contrária, INTIME-SE a parte devedora para manifestação 

em 5 (cinco) dias.

 3 - Na sequência, INTIME-SE a parte exequente para manifestação em 5 

(cinco) dias, sob pena de arquivamento.

 4 – Em seguida, REMETAM-SE os autos conclusos.

 5 – CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 14 de dezembro de 2017.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 12486 Nr: 2054-41.2000.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEITON TUBINO SILVA, JOÃO BATISTA DA ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE ISAIAS MARQUES GARCIA, 

ROSA MARIA DA CUNHA GARCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO FERREIRA DESTRO - 

OAB:6390, CLEITON TUBINO SILVA - OAB:5239-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MONISE FONTES BARRETO - 

OAB:7882, PLÍNIO SAMACLAY DE LIMA MORAN - OAB:5.468 MT, 

SUÉRIKA MAIA DE PAULA CARVALHO - OAB:6.514 MT

 Vistos em correição.

1 – Processo em ordem. DEFERE-SE o pedido formulado pela parte 

credora, devendo a Secretaria da Vara expedir o necessário para 

cumprimento.

2 – Em seguida, havendo constrição patrimonial ou outra medida que afeta 

o direito da parte contrária, INTIME-SE a parte devedora para manifestação 

em 5 (cinco) dias.

 3 - Na sequência, INTIME-SE a parte exequente para manifestação em 5 

(cinco) dias, sob pena de arquivamento.

 4 – Em seguida, REMETAM-SE os autos conclusos.

 5 – CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 14 de dezembro de 2017.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 37640 Nr: 3129-76.2004.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEUSA MIGUEIS DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO COSTA MARQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Mauricio Jorge da Cunha 

- OAB:2.493 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA RODRIGUES 

VARGAS - OAB:7820/MT, STELLA MARIA LOPES MUGARTE - 

OAB:2804/RO

 Vistos em correição.

1 – Processo em ordem. DEFERE-SE o pedido formulado pela parte 

credora, devendo a Secretaria da Vara expedir o necessário para 

cumprimento.

2 – Em seguida, havendo constrição patrimonial ou outra medida que afeta 

o direito da parte contrária, INTIME-SE a parte devedora para manifestação 

em 5 (cinco) dias.

 3 - Na sequência, INTIME-SE a parte exequente para manifestação em 5 

(cinco) dias, sob pena de arquivamento.

 4 – Em seguida, REMETAM-SE os autos conclusos.

 5 – CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 14 de dezembro de 2017.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 43585 Nr: 2086-70.2005.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 
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Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDIFICIO RANCHO VERDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VICENTE DE PAULA VITORINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PLÍNIO SAMACLAY DE LIMA 

MORAN - OAB:5.468 MT, SUÉRIKA MAIA DE PAULA CARVALHO - 

OAB:6.514 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO SORTICA DE LIMA - 

OAB:7485MT

 Vistos em correição.

1 – Processo em ordem. DEFERE-SE o pedido formulado pela parte 

credora, devendo a Secretaria da Vara expedir o necessário para 

cumprimento.

2 – Em seguida, havendo constrição patrimonial ou outra medida que afeta 

o direito da parte contrária, INTIME-SE a parte devedora para manifestação 

em 5 (cinco) dias.

 3 - Na sequência, INTIME-SE a parte exequente para manifestação em 5 

(cinco) dias, sob pena de arquivamento.

 4 – Em seguida, REMETAM-SE os autos conclusos.

 5 – CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 14 de dezembro de 2017.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 43708 Nr: 2219-15.2005.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. A. CAMPOS CARVALHO & CIA LTDA, 

MARIA ALVARES CAMPOS CARVALHO, PEDRO CAETANO DE 

CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DINARA DE ARRUDA OLIVEIRA. - 

OAB:4914

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

1 – Processo em ordem. DEFERE-SE o pedido formulado pela parte 

credora, devendo a Secretaria da Vara expedir o necessário para 

cumprimento.

2 – Em seguida, havendo constrição patrimonial ou outra medida que afeta 

o direito da parte contrária, INTIME-SE a parte devedora para manifestação 

em 5 (cinco) dias.

 3 - Na sequência, INTIME-SE a parte exequente para manifestação em 5 

(cinco) dias, sob pena de arquivamento.

 4 – Em seguida, REMETAM-SE os autos conclusos.

 5 – CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 14 de dezembro de 2017.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 64033 Nr: 1547-36.2007.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DILMA AUXILIADORA CARVALHO DE BRITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HOSPITAL MATER DEI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KHRISTIAN SANTANA RAMOS - 

OAB:10318/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA LUBIANCA - 

OAB:3583/TO, EVELYN HACK BIDIGARAY - OAB:7247

 Vistos em correição.

1 – Processo em ordem, sem vícios ou irregularidades pendentes de 

saneamento, estando presentes os pressupostos processuais de 

existência e de validade da relação constituída, bem como as correlatas 

condições da ação.

Não havendo também preliminares ou questões prejudiciais de mérito, 

reputa-se saneado o feito, nos termos do art. 357 do Código de Processo 

Civil.

 2 – Tendo em vista que o Novo Código de Processo Civil passou não 

apenas a instigar, mas também exigir a prévia tentativa de autocomposição 

antes do julgamento, tratando-se a demanda em destaque de direitos 

disponíveis, DESIGNA-SE audiência de conciliação a ser realizada no 

Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de Cáceres/MT 

(CEJUSC), devendo as partes comparecer acompanhadas de seus 

respectivos advogados ou pela Defensoria Pública, conforme determina o 

art. 334, §9º do mesmo diploma processual.

 3 – Na hipótese de restar infrutífera a composição amigável, 

DETERMINA-SE que as partes especifiquem as provas que efetivamente 

desejam produzir, justificando expressamente suas respectivas 

pertinências e razões específicas para cada meio probatório no prazo de 

10 (dez) dias, sob pena de indeferimento.

4 – Após o decurso do prazo assinalado, CONCLUSOS para o início da 

fase instrutória, sem prejuízo do julgamento antecipado da pretensão ou a 

colheita de outros elementos probatórios.

 5 – CUMPRA-SE. INTIMEM-SE.

Cáceres/MT, 14 de dezembro de 2017.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 86814 Nr: 2310-66.2009.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E 

DISTRIBUIÇÃO ECAD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TV VITÓRIA RÉGIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ADRIANO BOCALAN - 

OAB:9566, PATRICK ALVES COSTA - OAB:7993-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE BRASIL 

RODRIGUES - OAB:129266, JOÃO JOSÉ RICHE JUNIOR - OAB:136345, 

ZELSON LUIZ PINHEIRO TENÓRIO - OAB:98272

 Vistos em correição.

1 – INTIME-SE a parte devedora por meio de seu advogado (DJE) para 

cumprimento da sentença – pagamento das verbas sucumbenciais, 

acrescido das custas, se houver – no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de acréscimo de multa de 10% (dez por cento), bem como 

honorários advocatícios no importe de 20% (vinte por cento), ex vi do 

artigo 523, caput e §1º, do CPC.

2 – Transcorrido o prazo acima sem pagamento voluntário, EXPEÇA-SE 

mandado de penhora e avaliação na forma do artigo 523, §3º do CPC a fim 

de realizar a constrição de patrimônio do devedor executado.

3 – Em caso de cumprimento espontâneo, EXPEÇA-SE o necessário para 

levantamento de valores por ventura depositados em favor da parte 

credora.

4 – CONSIGNE-SE no ato de intimação da parte devedora que, transcorrido 

o prazo acima sem pagamento voluntário, iniciar-se-á o prazo de 15 

(quinze) dias para apresentação de impugnação nos próprios autos 

(artigo 525 do CPC).

5 – Com ou sem requerimentos formulados, certifique-se nos autos e 

façam-se os autos CONCLUSOS para apreciação ou arquivamento.

6 – CUMPRA-SE.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 96787 Nr: 1852-15.2010.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALMIR JULIANO SEONACA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROMERA MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REINALDO DE OLIVEIRA ASSIS - 

OAB:11.826/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIOGO LOPES VILELA BERBEL 

- OAB:41.766 PR, GUSTAVO DE REZENDE MITNE - OAB:52.997 PR

 Nos termos do artigo 152, inciso VI, do Código de Processo Civil INTIMO a 

parte requerente, por meio de seu advogado legalmente constituído, para 

no prazo de 10 (dez) dias, se manifestar nos autos acerca da petição do 

executado de fls.191/196.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 99859 Nr: 4948-38.2010.811.0006

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ GABRIEL AGUILAR PRADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APARECIDO GONÇALVES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE THADEU DOS SANTOS 

MESQUITA - OAB:7.836

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON SILVA DE CAMARGO - 

OAB:2054

 Vistos em correição.

1 – Processo em ordem, sem vícios ou irregularidades pendentes de 

saneamento, estando presentes os pressupostos processuais de 

existência e de validade da relação constituída, bem como as correlatas 

condições da ação.

Não havendo também preliminares ou questões prejudiciais de mérito, 

reputa-se saneado o feito, nos termos do art. 357 do Código de Processo 

Civil.

 2 – Tendo em vista que o Novo Código de Processo Civil passou não 

apenas a instigar, mas também exigir a prévia tentativa de autocomposição 

antes do julgamento, tratando-se a demanda em destaque de direitos 

disponíveis, DESIGNA-SE audiência de conciliação a ser realizada no 

Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de Cáceres/MT 

(CEJUSC), devendo as partes comparecer acompanhadas de seus 

respectivos advogados ou pela Defensoria Pública, conforme determina o 

art. 334, §9º do mesmo diploma processual.

 3 – Na hipótese de restar infrutífera a composição amigável, 

DETERMINA-SE que as partes especifiquem as provas que efetivamente 

desejam produzir, justificando expressamente suas respectivas 

pertinências e razões específicas para cada meio probatório no prazo de 

10 (dez) dias, sob pena de indeferimento.

4 – Após o decurso do prazo assinalado, CONCLUSOS para o início da 

fase instrutória, sem prejuízo do julgamento antecipado da pretensão ou a 

colheita de outros elementos probatórios.

 5 – CUMPRA-SE. INTIMEM-SE.

Cáceres/MT, 14 de dezembro de 2017.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 149265 Nr: 7897-64.2012.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANGELA MARIA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MATILDES DE OLIVEIRA MAGALHÃES, 

MANOEL GERMANO DE OLIVEIRA, ODILSON DE OLIVEIRA CEBALHO, 

ODENILSON DE OLIVEIRA CEBALHO, ODINEI DE OLIVEIRA CEBALHO, 

ODIONE DE OLIVEIRA CEBALHO, JOSÉ LUÍS DE OLIVEIRA, FAUSTINO DE 

PAULA OLIVEIRA, RONEY DE PAULA OLIVEIRA, MARILCE LUZIA DE 

OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMAJ-ESCRITÓRIO MODELO 

DE ASSISTÊNCIA JURIDICA-UNEMAT - OAB:EMAJ

 Vistos em correição.

1 – Processo em ordem, sem vícios ou irregularidades pendentes de 

saneamento, estando presentes os pressupostos processuais de 

existência e de validade da relação constituída, bem como as correlatas 

condições da ação.

Não havendo também preliminares ou questões prejudiciais de mérito, 

reputa-se saneado o feito, nos termos do art. 357 do Código de Processo 

Civil.

 2 – Tendo em vista que o Novo Código de Processo Civil passou não 

apenas a instigar, mas também exigir a prévia tentativa de autocomposição 

antes do julgamento, tratando-se a demanda em destaque de direitos 

disponíveis, DESIGNA-SE audiência de conciliação a ser realizada no 

Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de Cáceres/MT 

(CEJUSC), devendo as partes comparecer acompanhadas de seus 

respectivos advogados ou pela Defensoria Pública, conforme determina o 

art. 334, §9º do mesmo diploma processual.

 3 – Na hipótese de restar infrutífera a composição amigável, 

DETERMINA-SE que as partes especifiquem as provas que efetivamente 

desejam produzir, justificando expressamente suas respectivas 

pertinências e razões específicas para cada meio probatório no prazo de 

10 (dez) dias, sob pena de indeferimento.

4 – Após o decurso do prazo assinalado, CONCLUSOS para o início da 

fase instrutória, sem prejuízo do julgamento antecipado da pretensão ou a 

colheita de outros elementos probatórios.

 5 – CUMPRA-SE. INTIMEM-SE.

Cáceres/MT, 14 de dezembro de 2017.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 149408 Nr: 8058-74.2012.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARILZA DE ARAUJO DUARTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOFTWARE PLENACORRETORA E 

INFORMÁTICA, CREDIFACIL CASA DE CRÉDITO, BV FINANCEIRA S/A - CFI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMAJ-ESCRITÓRIO MODELO DE 

ASSISTÊNCIA JURIDICA-UNEMAT - OAB:EMAJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ RODRIGUES WAMBIER - 

OAB:14.469A MT, PRISCILA KEI SATO - OAB:15.684-A MT

 Vistos em correição.

1 – INTIME-SE a parte autora para manifestar-se nos autos quanto ao 

prosseguimento do feito, bem como para requerer o que entender de 

direito visando o andamento do feito no prazo de 10 (dez) dias, sob pena 

de extinção/arquivamento.

2 – Na sequência, PROMOVAM-SE os atos de impulso devidos, 

notadamente com a intimação da parte contrária, se for o caso.

3 – Em seguida, voltem os autos CONCLUSOS.

4 – CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 14 de dezembro de 2017.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 155214 Nr: 2712-11.2013.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOP. DE CRÉD. DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MT-SICREDI SUDOE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERQUEIRA E SILVA LTDA ME, ELIZETE SILVA 

SERQUEIRA, CLEUMITO JOSÉ SERQUEIRA, MARIA JOSÉ DE JESUS SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

1 – Processo em ordem. DEFERE-SE o pedido formulado pela parte 

credora, devendo a Secretaria da Vara expedir o necessário para 

cumprimento.

2 – Em seguida, havendo constrição patrimonial ou outra medida que afeta 

o direito da parte contrária, INTIME-SE a parte devedora para manifestação 

em 5 (cinco) dias.

 3 - Na sequência, INTIME-SE a parte exequente para manifestação em 5 

(cinco) dias, sob pena de arquivamento.

 4 – Em seguida, REMETAM-SE os autos conclusos.

 5 – CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 14 de dezembro de 2017.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 164005 Nr: 1229-09.2014.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ CLÁUDIO CABRAL PAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASSOCIAÇÃO DE POUPANÇA E 

EMPRÉSTIMO-POUPEX

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EXPEDITO FIGUEIREDO DE SOUZA 

- OAB:4210 MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS VINÍCIUS L 

BOLIGON - OAB:12.099-B OAB/MT

 Vistos em correição.

1 – Processo em ordem, sem vícios ou irregularidades pendentes de 

saneamento, estando presentes os pressupostos processuais de 

existência e de validade da relação constituída, bem como as correlatas 

condições da ação.

Não havendo também preliminares ou questões prejudiciais de mérito, 

reputa-se saneado o feito, nos termos do art. 357 do Código de Processo 

Civil.

 2 – Tendo em vista que o Novo Código de Processo Civil passou não 

apenas a instigar, mas também exigir a prévia tentativa de autocomposição 

antes do julgamento, tratando-se a demanda em destaque de direitos 

disponíveis, DESIGNA-SE audiência de conciliação a ser realizada no 

Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de Cáceres/MT 

(CEJUSC), devendo as partes comparecer acompanhadas de seus 

respectivos advogados ou pela Defensoria Pública, conforme determina o 

art. 334, §9º do mesmo diploma processual.

 3 – Na hipótese de restar infrutífera a composição amigável, 

DETERMINA-SE que as partes especifiquem as provas que efetivamente 

desejam produzir, justificando expressamente suas respectivas 

pertinências e razões específicas para cada meio probatório no prazo de 

10 (dez) dias, sob pena de indeferimento.

4 – Após o decurso do prazo assinalado, CONCLUSOS para o início da 

fase instrutória, sem prejuízo do julgamento antecipado da pretensão ou a 

colheita de outros elementos probatórios.

 5 – CUMPRA-SE. INTIMEM-SE.

Cáceres/MT, 14 de dezembro de 2017.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 177851 Nr: 916-14.2015.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO MATEUS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE ARI ALVES DA SILVA, MARIA 

ANGELICA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS EDUARDO C. NASSIF - 

OAB:MT 11.866

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO AUGUSTO BORDONI 

MANZEPPI - OAB:9203, MILTON CHAVES LIRA - OAB:6330/MT

 Vistos em correição.

1 – Processo em ordem, sem vícios ou irregularidades pendentes de 

saneamento, estando presentes os pressupostos processuais de 

existência e de validade da relação constituída, bem como as correlatas 

condições da ação.

Não havendo também preliminares ou questões prejudiciais de mérito, 

reputa-se saneado o feito, nos termos do art. 357 do Código de Processo 

Civil.

 2 – Tendo em vista que o Novo Código de Processo Civil passou não 

apenas a instigar, mas também exigir a prévia tentativa de autocomposição 

antes do julgamento, tratando-se a demanda em destaque de direitos 

disponíveis, DESIGNA-SE audiência de conciliação a ser realizada no 

Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de Cáceres/MT 

(CEJUSC), devendo as partes comparecer acompanhadas de seus 

respectivos advogados ou pela Defensoria Pública, conforme determina o 

art. 334, §9º do mesmo diploma processual.

 3 – Na hipótese de restar infrutífera a composição amigável, 

DETERMINA-SE que as partes especifiquem as provas que efetivamente 

desejam produzir, justificando expressamente suas respectivas 

pertinências e razões específicas para cada meio probatório no prazo de 

10 (dez) dias, sob pena de indeferimento.

4 – Após o decurso do prazo assinalado, CONCLUSOS para o início da 

fase instrutória, sem prejuízo do julgamento antecipado da pretensão ou a 

colheita de outros elementos probatórios.

 5 – CUMPRA-SE. INTIMEM-SE.

Cáceres/MT, 14 de dezembro de 2017.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 179301 Nr: 1817-79.2015.811.0006

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL MATURINO VALEJO FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:22.131/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

1 – Processo em ordem. DEFERE-SE o pedido formulado pela parte 

credora, devendo a Secretaria da Vara expedir o necessário para 

cumprimento.

2 – Em seguida, havendo constrição patrimonial ou outra medida que afeta 

o direito da parte contrária, INTIME-SE a parte devedora para manifestação 

em 5 (cinco) dias.

 3 - Na sequência, INTIME-SE a parte exequente para manifestação em 5 

(cinco) dias, sob pena de arquivamento.

 4 – Em seguida, REMETAM-SE os autos conclusos.

 5 – CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 14 de dezembro de 2017.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 180951 Nr: 2830-16.2015.811.0006

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDESSI DA SILVA MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE DARCY DE SOUZA PESTRE, 

ROSA MARIA PESTRE COUTINHO, DECIO COUTINHO, LUCIENE PESTRE 

LISO, ANSELMO LUIS LISO, LUCIA VALDEREZ CUYABANO PESTRE, 

CLAUDIA CUYABANO PESTRE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO ALEXANDRINO DE 

LACERDA - OAB:11483

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

1 – Processo em ordem, sem vícios ou irregularidades pendentes de 

saneamento, estando presentes os pressupostos processuais de 

existência e de validade da relação constituída, bem como as correlatas 

condições da ação.

Não havendo também preliminares ou questões prejudiciais de mérito, 

reputa-se saneado o feito, nos termos do art. 357 do Código de Processo 

Civil.

 2 – Tendo em vista que o Novo Código de Processo Civil passou não 

apenas a instigar, mas também exigir a prévia tentativa de autocomposição 

antes do julgamento, tratando-se a demanda em destaque de direitos 

disponíveis, DESIGNA-SE audiência de conciliação a ser realizada no 

Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de Cáceres/MT 

(CEJUSC), devendo as partes comparecer acompanhadas de seus 

respectivos advogados ou pela Defensoria Pública, conforme determina o 

art. 334, §9º do mesmo diploma processual.

 3 – Na hipótese de restar infrutífera a composição amigável, 

DETERMINA-SE que as partes especifiquem as provas que efetivamente 

desejam produzir, justificando expressamente suas respectivas 

pertinências e razões específicas para cada meio probatório no prazo de 

10 (dez) dias, sob pena de indeferimento.

4 – Após o decurso do prazo assinalado, CONCLUSOS para o início da 

fase instrutória, sem prejuízo do julgamento antecipado da pretensão ou a 

colheita de outros elementos probatórios.

 5 – CUMPRA-SE. INTIMEM-SE.

Cáceres/MT, 14 de dezembro de 2017.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho
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 Cod. Proc.: 3488 Nr: 14-38.1990.811.0006

 AÇÃO: Demarcação / Divisão->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIÃO EDÊNIO FARIA DA SILVA, IRMÃOS 

CASTRILLON, OTÁVIO HEDER DE MACEDO, NARDI ZILLO, JACQUES 

SOUTO DA COSTA E FARIA, JOSÉ SOUTO FARIA, EURICO GIOVANI 

VASCONCELOS GONÇALVES, FRANCISCO ANTONIO SOUTO E FARIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO PIMENTA DE FARIAS - 

OAB:2774/TO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

1 – Processo em ordem. INTIME-SE a parte autora para manifestar-se nos 

autos quanto ao prosseguimento do feito, bem como para requerer o que 

entender de direito visando o andamento do feito no prazo de 10 (dez) 

dias, sob pena de extinção/arquivamento.

2 – Na sequência, PROMOVAM-SE os atos de impulso devidos, 

notadamente com a intimação da parte contrária, se for o caso.

3 – Em seguida, voltem os autos CONCLUSOS.

4 – CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 14 de dezembro de 2017.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 4840 Nr: 871-40.1997.811.0006

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIA MACIEL VANINI, DULCE ANA VANINI, MARISE 

VANINI SILVA, ANTONIA VANINI, ROMANO VANINI, HENRI VANINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA EREMITA, MARIA EREMITA VANINI, 

HELEODO VANINI, ZENAIDE VANINI, CYRA VANINI, JULIETA VANINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WALTER FERNANDES FIDÉLIS - 

OAB:2385-T

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIO PALMA DIAS - 

OAB:3523-A/MT

 Vistos em correição.

1 – Processo em ordem. INTIME-SE a parte autora para manifestar-se nos 

autos quanto ao prosseguimento do feito, bem como para requerer o que 

entender de direito visando o andamento do feito no prazo de 10 (dez) 

dias, sob pena de extinção/arquivamento.

2 – Na sequência, PROMOVAM-SE os atos de impulso devidos, 

notadamente com a intimação da parte contrária, se for o caso.

3 – Em seguida, voltem os autos CONCLUSOS.

4 – CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 14 de dezembro de 2017.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 12831 Nr: 2300-37.2000.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOFT ART INFORMÁTICA LTDA, JARBAS DE 

SOUZA PIRES, EDIENE CINTRA PIRES, IBRAIM ATALA, ELZIRA PIRES 

ATALA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO R. GÓES 

NICOLADELLI - OAB:17.980/A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANILO PIRES ATALA - 

OAB:6.062

 Vistos em correição.

1 – Processo em ordem. Apesar deste Juízo se encontrar em período 

correicional, na medida em que é determinada a devolução de todos os 

processos à Serventia, conforme deliberado na Portaria n. 01/2017, de 

modo a garantir ao advogado do autor o acesso ao processo a fim de 

viabilizar eventual manifestação no feito, AUTORIZA-SE a retirada dos 

autos em carga, ficando consignado a permanência da demanda pelo 

prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de busca e apreensão.

2 – Após, CUMPRA-SE integralmente o despacho proferido.

3 - Consigne-se que não havendo manifestação da parte exequente no 

prazo consignado, o feito será arquivado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 13624 Nr: 2757-69.2000.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DELICIOUS FISH IND E COM LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASSOCIAÇÃO DE CRIADORES DE PEIXE EM 

TANQUE E REDE DE CÁCERES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR 

- OAB:13.412-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GASPAR SCHMIDT - OAB:6175

 Vistos em correição.

1 – Processo em ordem. INTIME-SE a parte autora para manifestar-se nos 

autos quanto ao prosseguimento do feito, bem como para requerer o que 

entender de direito visando o andamento do feito no prazo de 10 (dez) 

dias, sob pena de extinção/arquivamento.

2 – Na sequência, PROMOVAM-SE os atos de impulso devidos, 

notadamente com a intimação da parte contrária, se for o caso.

3 – Em seguida, voltem os autos CONCLUSOS.

4 – CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 14 de dezembro de 2017.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 14190 Nr: 244-94.2001.811.0006

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUAREZ JOSÉ DE MATOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DELICIOUS FISH IND E COM LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GASPAR SCHMIDT - OAB:6175

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TIAGO MATHEUS SILVA 

BILHAR - OAB:13.412-A MT

 Vistos em correição.

1 – Processo em ordem. INTIME-SE a parte autora para manifestar-se nos 

autos quanto ao prosseguimento do feito, bem como para requerer o que 

entender de direito visando o andamento do feito no prazo de 10 (dez) 

dias, sob pena de extinção/arquivamento.

2 – Na sequência, PROMOVAM-SE os atos de impulso devidos, 

notadamente com a intimação da parte contrária, se for o caso.

3 – Em seguida, voltem os autos CONCLUSOS.

4 – CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 14 de dezembro de 2017.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 56398 Nr: 3016-54.2006.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALESSANDRA BENEVIDES GOMES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUCARE GESTÃO DE 

EDUCAÇÃO(FACULDADE DE IV MARCOS)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BENEDITA IVONE ADORNO - 

OAB:6391/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA MARQUES 

ECHEVERRIA - OAB:4939/MT, EMANUELA MARQUES ECHEVERRIA 

FABRINI - OAB:6896/MT, Leopoldo de Moraes Godinho Júnior - 

OAB:13.565

 Nos termos do artigo 152, inciso VI, do Código de Processo Civil INTIMO a 

parte requerente, por meio de seu advogado legalmente constituído, para 

no prazo de 10 (dez)dias, comparecer a esta secretaria da da 2ª vara 

cível, retirar a Carta Pracatória cuja finalidade é a Penhora de crédito 

decorrente do repasse do FIES, e protocolizá-la através do sistema PJE, 

após acostar aos autos comprovante da distribuição da deprecata na 

Comarca indicada no documento expedido.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 157240 Nr: 5004-66.2013.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIANO AMORIM SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRAMARCA DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS 

LTDA, GENERAL MOTORS DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BENEDITA IVONE ADORNO - 

OAB:6391/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO RIVELLI - OAB:19023-A, 

REINALDO A. ORTIAGA - OAB:9552

 Vistos em correição.

1 – Processo em ordem, sem vícios ou irregularidades pendentes de 

saneamento, estando presentes os pressupostos processuais de 

existência e de validade da relação constituída, bem como as correlatas 

condições da ação.

Não havendo também preliminares ou questões prejudiciais de mérito, 

reputa-se saneado o feito, nos termos do art. 357 do Código de Processo 

Civil.

 2 – Tendo em vista que o Novo Código de Processo Civil passou não 

apenas a instigar, mas também exigir a prévia tentativa de autocomposição 

antes do julgamento, tratando-se a demanda em destaque de direitos 

disponíveis, DESIGNA-SE audiência de conciliação a ser realizada no 

Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de Cáceres/MT 

(CEJUSC), devendo as partes comparecer acompanhadas de seus 

respectivos advogados ou pela Defensoria Pública, conforme determina o 

art. 334, §9º do mesmo diploma processual.

 3 – Na hipótese de restar infrutífera a composição amigável, 

DETERMINA-SE que as partes especifiquem as provas que efetivamente 

desejam produzir, justificando expressamente suas respectivas 

pertinências e razões específicas para cada meio probatório no prazo de 

10 (dez) dias, sob pena de indeferimento.

4 – Após o decurso do prazo assinalado, CONCLUSOS para o início da 

fase instrutória, sem prejuízo do julgamento antecipado da pretensão ou a 

colheita de outros elementos probatórios.

 5 – CUMPRA-SE. INTIMEM-SE.

Cáceres/MT, 14 de dezembro de 2017.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Wladys Roberto F. do Amaral

 Cod. Proc.: 160727 Nr: 8542-55.2013.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVAN NEY DO ESPÍRITO SANTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S/A, BANCO DAYCOVAL S/A, 

BANCO BONSUCESSO S/A, BANCO RURAL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIELY RODRIGUES PIOVEZAN 

- OAB:15352-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ RENNÓ LIMA 

GUIMARÃES DE ANDRADE - OAB:78.069 MG, BREINER RICARDO DINIZ 

RESENDE MACHADO - OAB:16.227-A/MT, BREINER RICARDO DINIZ 

RESENDE MACHADO - OAB:84.400 MG

 Vistos em correição.

Defiro o petitório de f. 350.

Para tanto, intime-se a parte autora, por intermédio de seu procurador, 

para que, no prazo 05 (cinco) dias, obtenha vista dos autos pelo período 

de 05 (cinco) dias.

No mesmo prazo, deverá a parte autora esclarecer se o acordo celebrado 

às f. 351 resolve a demanda com relação ao Banco Bonsucesso S/A.

Por fim, façam-me os autos conclusos.

Intime-se. Cumpra-se com urgência, por tratar-se de processo 

pertencente à Meta 2/CNJ.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 164009 Nr: 1233-46.2014.811.0006

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDSON PENHA BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO PREVIDENCIA E SEGUROS S/A, 

MAPFRE VIDA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME FERREIRA DE BRITO 

- OAB:9982/MS, HENRIQUE DA SILVA LIMA - OAB:9979/MS, PAULO DE 

TARSO PEGOLO - OAB:10.789

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jacó Carlos Silva Coelho - 

OAB:15013-A, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:8.194-A 

MT

 Vistos em correição.

1 – Processo em ordem, sem vícios ou irregularidades pendentes de 

saneamento, estando presentes os pressupostos processuais de 

existência e de validade da relação constituída, bem como as correlatas 

condições da ação.

Não havendo também preliminares ou questões prejudiciais de mérito, 

reputa-se saneado o feito, nos termos do art. 357 do Código de Processo 

Civil.

 2 – Tendo em vista que restou infrutífera a composição amigável, 

DETERMINA-SE que as partes especifiquem as provas que efetivamente 

desejam produzir, justificando expressamente suas respectivas 

pertinências e razões específicas para cada meio probatório no prazo de 

10 (dez) dias, sob pena de indeferimento.

3 – Após o decurso do prazo assinalado, CONCLUSOS para o início da 

fase instrutória, sem prejuízo do julgamento antecipado da pretensão ou a 

colheita de outros elementos probatórios.

 4 – CUMPRA-SE. INTIMEM-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 176266 Nr: 10833-91.2014.811.0006

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE JOSE MARIA DE OLIVEIRA, MARIA 

APARECIDA DE MIRANDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ DOS SANTOS, NOEL PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDNALDO REIS DE FARIA SILVA - 

OAB:16392

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CANDIDO DE 

CARVALHO BARBOSA LIMA - OAB:16646, EDNO DAMASCENA DE 

FARIAS - OAB:11134/MT, MAURICIO DE CARVALHO - OAB:10.052/A

 Vistos em correição.

1 – Processo em ordem, sem vícios ou irregularidades pendentes de 

saneamento, estando presentes os pressupostos processuais de 

existência e de validade da relação constituída, bem como as correlatas 

condições da ação.

Não havendo também preliminares ou questões prejudiciais de mérito, 

reputa-se saneado o feito, nos termos do art. 357 do Código de Processo 

Civil.

 2 – Tendo em vista que o Novo Código de Processo Civil passou não 

apenas a instigar, mas também exigir a prévia tentativa de autocomposição 

antes do julgamento, tratando-se a demanda em destaque de direitos 

disponíveis, DESIGNA-SE audiência de conciliação a ser realizada no 

Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de Cáceres/MT 

(CEJUSC), devendo as partes comparecer acompanhadas de seus 

respectivos advogados ou pela Defensoria Pública, conforme determina o 

art. 334, §9º do mesmo diploma processual.

 3 – Na hipótese de restar infrutífera a composição amigável, 

DETERMINA-SE que as partes especifiquem as provas que efetivamente 

desejam produzir, justificando expressamente suas respectivas 

pertinências e razões específicas para cada meio probatório no prazo de 

10 (dez) dias, sob pena de indeferimento.

4 – Após o decurso do prazo assinalado, CONCLUSOS para o início da 

fase instrutória, sem prejuízo do julgamento antecipado da pretensão ou a 

colheita de outros elementos probatórios.

 5 – CUMPRA-SE. INTIMEM-SE.

Cáceres/MT, 14 de dezembro de 2017.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 184270 Nr: 4793-59.2015.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALMEZINDA ESTER DA ROCHA VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSORCIOS DE 

SEGURO DPVAT S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIMONE JASSEK DRUMOND - 

OAB:14315

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8184-A

 Vistos em correição.

1 – Tendo em vista o falecimento requerente conforme certidão de fl. 126, 

INTIME-SE o advogado para que promova a sucessão processual, com 

fundamento no art. 313, inciso I e art. 689 do CPC.

 2 – Nesse contexto, aplica-se a norma do art. 313, I do novo CPC , que 

determina a suspensão do feito na hipótese de morte de qualquer das 

partes.

 O referido artigo também estabelece em seu parágrafo 1o que a parte 

deverá providenciar a habilitação do réu nos mesmos autos conforme 

previsão do art. 689 do CPC .

No caso em tela, caso não ocorra à habilitação no prazo concedido, deve 

ser aplicado o disposto no art. 313, §2ª, I do CPC , de modo que seja 

viabilizado o prosseguimento ao feito.

Desse modo, SUSPENDE-SE o feito pelo prazo de 30 (trinta) dias, nos 

termos do art. 313, §2º do CPC.

3 – Sendo promovida a habilitação ou certificado o decurso do prazo sem 

providências, INTIME-SE a parte requerente para manifestação em 5 

(cinco) dias, sob pena de arquivamento.

4 – Em seguida, REMETAM-SE os autos conclusos.

 5 – CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 20932 Nr: 1855-48.2002.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WALTER SAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TV DESCALVADOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEMÉTRIO FRANCISCO DA 

SILVA - OAB:12.495/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO GOMES DE 

ALMEIDA - OAB:5.985 - OAB/MT

 Vistos em correição. 1 – Extrai-se dos autos que foi levada a cabo 

constrição de valores por meio do sistema BACENJUD, o que resultou em 

penhora parcial do débito exequendo (inferior a 10% do total da dívida), 

consoante se infere às fls. 815. Em petição de fls. 820/822 a parte 

executada apresenta impugnação, alegando, em síntese, o excesso na 

execução e pugnando pela concessão de efeito suspensivo. Ocorre que, 

conforme interpretação do artigo 525, §6º do CPC, a apresentação de 

impugnação não impede a prática dos atos executivos, inclusive os de 

expropriação, exigindo como condicionante à concessão de efeito 

suspensivo que o juízo esteja garantido por penhora ou caução, bem 

como que os fundamentos sejam relevantes e que o prosseguimento da 

execução possa causar ao executado dano grave ou de difícil ou incerta 

reparação. No caso vertente, não há garantia do juízo, bem como 

reputa-se que os fundamentos não são relevantes, porquanto limitou-se o 

executado a argumentar excesso no pleito executivo, restando 

incontroversa a quantia de R$ 30.908,36, que se aproxima e quase se 

assemelha ao valor cobrado na inicial.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 20433 Nr: 1455-34.2002.811.0006

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MOTOS MATO GROSSO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DENIS ANTONIO MACIEL, MARCELO DE 

OLIVEIRA MACIEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRÍCIA JORGE DA CUNHA 

VIANA DANTAS - OAB:8.014 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Destarte, com fulcro no artigo 921, inciso III do CPC, este Juízo SUSPENDE 

a execução pelo prazo de 1 (um) ano e pelo mesmo período fica suspenso 

o curso do prazo prescricional, inteligência do §1º do mesmo 

dispositivo.ADVIRTA-SE o exequente que após o transcurso do prazo 

acima terá início o prazo de prescrição intercorrente, consoante dispõe o 

artigo 921, §4º.Por fim, dada a não efetivação de constrição de bens do 

devedor e considerando que o objetivo da execução é a satisfação do 

crédito, movendo-se esta no interesse do credor, não há razão para 

remeter o feito ao arquivo provisório, porquanto, caso sejam localizados 

bens passíveis de penhora ou modificada a situação fática de insolvência 

do executado, tal fato será comunicado a este Juízo que determinará a 

juntada do expediente nestes autos para continuidade da 

execução.Ademais, o processo será imediatamente desarquivado caso o 

exequente a qualquer momento provocar o poder judiciário para requerer 

providências úteis ao andamento da execução patrimonial na 

eventualidade de localizar bens do devedor aptos ao pagamento da 

dívida.Forte em tais fundamentos, cumprida a providência acima, 

DETERMINA-SE o arquivamento da execução com as baixas e anotações 

necessárias.Às providências necessárias. INTIME-SE. CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 141965 Nr: 11733-79.2011.811.0006

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A-CRÉDITO FINANCIMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EZEQUIAS ROSA DA ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:65628/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES

 Ante o exposto, JULGA-SE PROCEDENTE a pretensão contida na inicial, 

consolidando-se a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem, objeto 

da busca e apreensão ao patrimônio do credor fiduciário, cuja apreensão 

liminar determinada torna-se definitiva, com fundamento no art. 3°, § 1°, do 

Decreto-lei n. 911/69.Por consequência, EXTINGUE-SE o feito com 

resolução do mérito na forma do art. 487, I, do Código de Processo 

Civil.OFICIE-SE o órgão de trânsito para expedir novo certificado de 

registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele 

indicado, livre de ônus da propriedade fiduciária, com fulcro no art. 3°, § 

1°, do Decreto-lei n. 911/69. CONDENA-SE a parte requerida ao pagamento 

das custas e despesas processuais, tendo em vista o princípio da 

causalidade. Sem a incidência de honorários de sucumbência, tendo em 

vista a ausência de pretensão resistida.Com o trânsito em julgado, 

ARQUIVEM-SE, com as anotações e baixas necessárias.INTIMEM-SE

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 153189 Nr: 446-51.2013.811.0006

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENEDITO SILVA DE ARAÚJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3.056 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto:1 – CONVERTE-SE o mandado inicial em mandado 

executivo, nos termos do art. 701, §2º do CPC, devendo ser retificada a 

capa dos autos. 2 – INTIME-SE a parte devedora através de edital de 

intimação para cumprimento da sentença – mandado executivo, acrescido 

das custas, se houver – no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

acréscimo de multa de 10% (dez por cento), bem como honorários 

advocatícios no importe de 10% (dez por cento), ex vi do artigo 523, caput 

e §1º, do CPC .3 – Não havendo o pagamento voluntário da obrigação, 

INTIME-SE o exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, indique 

bens passíveis de penhora, manifestando-se o que entender de direito, 

sob pena de arquivamento.4 – Sendo indicados bens, com fundamento no 
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art. 523, §3º do Código de Processo Civil, EXPEÇA-SE mandado de 

penhora e avaliação, devendo ser intimadas as partes, como também 

eventual cônjuge e credores pignoratícios ou hipotecários. 5 – 

PROMOVA-SE a alteração da distribuição do feito junto ao Cartório 

Distribuidor para o fim de anotar que se trata doravante de cumprimento de 

sentença.6 – CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 171679 Nr: 7535-91.2014.811.0006

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JACKLINE MARCIA DIAS TINGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC BANK BRASIL S/A BANCO MULTIPLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAQUEL MENDES DOS SANTOS - 

OAB:13063/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Trata-se de embargos à execução ajuizada por JACKLINE MARCIA DIAS 

TINGO em face de HSBC BANK BRASIL S/A – BANCO MULTIPLO, ambos 

qualificados nos autos.

 Em decisão de fl. 132 foi determinada que a parte autora informasse se 

persistia o interesse no processamento dos presentes embargos à 

execução, uma vez que a pretensão esposada na exordial parece ter sido 

plenamente satisfeita pela sentença prolatada nos autos de código: 

158620.

A parte autora foi devidamente intimada através Diário de Justiça 

Eletrônico-DJE (fl. 134), deixando transcorrendo “in albis” o prazo para 

manifestação (fl.135).

Vieram os autos conclusos.

É o relato do essencial.

Fundamenta-se e Decide-se.

A falta de atendimento pela parte autora de apresentar aos autos a 

documentação necessária, mesmo sendo intimada para tal desiderato, 

culmina por analogia o indeferimento da petição inicial, conforme o art. 330, 

inciso III do Código de Processo Civil.

 Sendo assim, não apresentada a manifestação necessária para a 

propositura de demanda, deve a petição inicial ser indeferida, em sintonia 

com as disposições acima referidas.

 Ante o exposto, INDEFERE-SE a petição inicial, nos termos do art. 330, 

inciso III, do Código de Processo Civil e 321, parágrafo único do mesmo 

diploma.

Por consequência, EXTINGUE-SE o processo, sem a resolução do mérito, 

nos termos do art. 485, inciso I do Código de Processo Civil.

 Sem custas.

TRANSLADE-SE a cópia desta sentença para os autos de código n. 

150120 e após desapensem-se os autos.

Transitado em julgado a sentença, ARQUIVEM-SE os autos, com as baixas 

e anotações de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 31319 Nr: 1250-34.2004.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E 

DISTRIBUIÇÃO ECAD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RÁDIO CLUBE DE CÁCERES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOICE BARROS DOS SANTOS - 

OAB:MT- 5.924, MARCOS ADRIANO BOCALAN - OAB:9566, Marília 

Moreira de Castilho - OAB:MT/8.287, PATRICK ALVES COSTA - 

OAB:7993-B, VALÉRIA C. MUNHOZ VIVAN - OAB:MT-5956

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ GOMES RIBEIRO - 

OAB:2220

 Vistos em correição.

1 – Processo em ordem. DEFERE-SE o pedido formulado pela parte 

autora/credora, devendo a Secretaria da Vara expedir o necessário para 

cumprimento.

2 – Em seguida, havendo constrição patrimonial ou outra medida que afeta 

o direito da parte contrária, INTIME-SE a parte ré/devedora para 

manifestação em 5 (cinco) dias.

 3 - Na sequência, INTIME-SE a parte autora/credora para manifestação em 

5 (cinco) dias, sob pena de extinção/arquivamento.

 4 – Em seguida, REMETAM-SE os autos conclusos.

 5 – CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 15 de dezembro de 2017.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 74076 Nr: 803-07.2008.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VERA LÚCIA CEZILIO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ ROBERTO DELFIM, ANGELA ROPELLI 

SANVEZZO DELFIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILSON LIMA FAGUNDES - 

OAB:5994/MT, LUIZ AUGUSTO ARRUDA CUSTÓDIO - OAB:11997, 

MAURO BASTIAN FAGUNDES - OAB:8907

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILBERTO JOSÉ DA COSTA - 

OAB:8734/MT

 Vistos em correição.

1 – Processo em ordem. DEFERE-SE o pedido formulado pela parte 

autora/credora, devendo a Secretaria da Vara expedir o necessário para 

cumprimento.

2 – Em seguida, havendo constrição patrimonial ou outra medida que afeta 

o direito da parte contrária, INTIME-SE a parte ré/devedora para 

manifestação em 5 (cinco) dias.

 3 - Na sequência, INTIME-SE a parte autora/credora para manifestação em 

5 (cinco) dias, sob pena de extinção/arquivamento.

 4 – Em seguida, REMETAM-SE os autos conclusos.

 5 – CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 15 de dezembro de 2017.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 87294 Nr: 2785-22.2009.811.0006

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MOTOS MATO GROSSO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODILON DE ANDRADE JUNQUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRÍCIA JORGE DA CUNHA 

VIANA DANTAS - OAB:8.014 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

1 – Processo em ordem. DEFERE-SE o pedido formulado pela parte 

autora/credora, devendo a Secretaria da Vara expedir o necessário para 

cumprimento.

2 – Em seguida, havendo constrição patrimonial ou outra medida que afeta 

o direito da parte contrária, INTIME-SE a parte ré/devedora para 

manifestação em 5 (cinco) dias.

 3 - Na sequência, INTIME-SE a parte autora/credora para manifestação em 

5 (cinco) dias, sob pena de extinção/arquivamento.

 4 – Em seguida, REMETAM-SE os autos conclusos.

 5 – CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 15 de dezembro de 2017.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 95062 Nr: 124-36.2010.811.0006

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EQUIPAR-MÁQUINAS E EMBALAGENS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M J COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO CESAR MARTINS 

CUNHA - OAB:12.079, WAGNER LEITE DA COSTA PINTO - 

OAB:12.829/MT, WANTUIL FERNANDES JUNIOR - OAB:10705/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Trata-se de ação cautelar de arresto com pedido liminar ajuizada por 

EQUIPAR – MAQUINAS E EMBALAGENS LTDA em face de M J COMERCIO 
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DE ALIMENTOS LTDA, ambos qualificados na inicial.

 Realizados alguns atos processuais, porém o executado não fora 

localizado para sua citação pessoal.

O requerente foi intimado via DJE, por seu advogado legalmente 

constituído para que efetuasse o pagamento das diligências do oficial para 

a expedição de mandado de citação da parte requerida (fl. 94), deixando 

transcorrer “in albis” o prazo para manifestar nos autos (fl. 96).

Após isso a parte requerente foi intimada pessoalmente por carta para dar 

andamento ao feito (fl. 97-v), deixando transcorrer “in albis” o prazo para 

manifestar nos autos (fl. 98).

Vieram os autos conclusos.

 É o relato do essencial.

Fundamenta-se e decide-se.

No caso em tela percebe-se que a parte exequente não realizou as 

providências cabíveis para o desenvolvimento válido e regular do 

processo. O exequente permaneceu inerte, prejudicando assim, o bom 

andamento da demanda.

Diante disso, considerando que o autor não promoveu as diligências que 

lhe competiam, deve o processo ser extinto por ausência de pressupostos 

de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

Ante o exposto, JULGA-SE EXTINTO o processo sem resolução de mérito, 

com fulcro no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

 Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE com as baixas e 

anotações necessárias.

 INTIME-SE. CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 95969 Nr: 1036-33.2010.811.0006

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RENOSA INDÚSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALVES DE MATOS E OLIVEIRA PINHEIRO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3127-A MT, OZANA BAPTISTA GUSMÃO - 

OAB:4.062-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMAJ-ESCRITÓRIO MODELO 

DE ASSISTÊNCIA JURIDICA-UNEMAT - OAB:EMAJ

 Vistos em correição.

Trata-se de ação de execução de título judicial ajuizada por RENOSA 

INDÚSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS LTDA. em face de ALVES DE 

MATOS E OLIVEIRA PINHEIRO LTDA, ambos qualificados na inicial.

 Realizados alguns atos processuais, não foi possível efetuar a citação do 

executado, tendo sido necessária a nomeação de um curador especial.

O exequente foi intimado via DJE, por seu advogado legalmente constituído 

para que manifestasse acerca do conteúdo da contestação de fls. 

100/101, deixando transcorrer “in albis” o prazo.

Vieram os autos conclusos.

 É o relato do essencial.

Fundamenta-se e decide-se.

No caso em tela percebe-se que a parte exequente não realizou as 

providências cabíveis para o desenvolvimento válido e regular do 

processo. O exequente permaneceu inerte, prejudicando assim, o bom 

andamento da demanda.

Diante disso, considerando que o autor não promoveu as diligências que 

lhe competiam, deve o processo ser extinto por ausência de pressupostos 

de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

Ante o exposto, JULGA-SE EXTINTO o processo sem resolução de mérito, 

com fulcro no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

 Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE com as baixas e 

anotações necessárias.

 INTIME-SE. CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 102207 Nr: 7303-21.2010.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEZOITO 18 FOMENTO MERCANTIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTES JAÓ LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PERMÍNIO OTTATI DE MENEZES - 

OAB:57.104

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAIKON CARLOS DE 

OLIVEIRA - OAB:13164-B, OTAVIO FERNANDO DE OLIVEIRA - 

OAB:12101/MT, ROSEMARY TEIXEIRA LISBOA - OAB:120859/RJ

 Destarte, com fulcro no artigo 921, inciso III do CPC, este Juízo SUSPENDE 

a execução pelo prazo de 1 (um) ano e pelo mesmo período fica suspenso 

o curso do prazo prescricional, inteligência do §1º do mesmo 

dispositivo.ADVIRTA-SE o exequente que após o transcurso do prazo 

acima terá início o prazo de prescrição intercorrente, consoante dispõe o 

artigo 921, §4º.Por fim, dada a não efetivação de constrição de bens do 

devedor e considerando que o objetivo da execução é a satisfação do 

crédito, movendo-se esta no interesse do credor, não há razão para 

remeter o feito ao arquivo provisório, porquanto, caso sejam localizados 

bens passíveis de penhora ou modificada a situação fática de insolvência 

do executado, tal fato será comunicado a este Juízo que determinará a 

juntada do expediente nestes autos para continuidade da 

execução.Ademais, o processo será imediatamente desarquivado caso o 

exequente a qualquer momento provocar o poder judiciário para requerer 

providências úteis ao andamento da execução patrimonial na 

eventualidade de localizar bens do devedor aptos ao pagamento da 

dívida.Forte em tais fundamentos, cumprida a providência acima, 

DETERMINA-SE o arquivamento da execução com as baixas e anotações 

necessárias.Às providências necessárias. INTIME-SE. CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 169828 Nr: 6103-37.2014.811.0006

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WILSON BARBOSA, ANA BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENATO ARANTES, ANA CRISTINA CURY 

ARANTES, VERDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO ALEXANDRINO DE 

LACERDA - OAB:11483

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO AUGUSTO DE FACIO 

ABUDI - OAB:SP/156197, RODRIGO AUED - OAB:SP/148474, THIAGO 

TAGLIAFERRO LOPES - OAB:208.972 OAB/SP

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial para 

declarar o domínio de Wilson Barbosa e Ana Barbosa sobre o Lote 14, 

transcrito no livro 2-G-4, fl. 202, matrícula n. 9.968 e Lote 15, transcrito no 

livro 2-G-4, fl. 203, matrícula n. 9.977. Ambos os lotes de terra urbana 

localizados na Quadra 38, no bairro Jardim Cidade Nova, descrito no 

levantamento topográfico de fl. 83.Defiro os benefícios da justiça gratuita 

ao autor, por fazer jus aos benefícios da Lei 1.060/50.Sem custas e 

honorários.Servirá a presente sentença de título para matrícula/registro no 

Cartório de Registro de Imóveis desta Comarca.Com o trânsito em julgado, 

remeta-se cópia da sentença e da certidão do trânsito em julgado, bem 

como da planta do imóvel ao Cartório de Registro de Imóveis para abertura 

de matrícula e/ou registro do imóvel.Matriculado/registrado o imóvel em 

nome do autor, arquive-se o feito com baixa na Distribuição.Em seguida, 

ARQUIVEM-SE os autos com as anotações e baixa de estilo (CPC, art. 

475, J, §5º).INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 175677 Nr: 10428-55.2014.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ SANTANA GARCIA OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OMNI S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREI TEIXEIRA COSTA 

TAKAKI - OAB:12981, JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - OAB:9.309 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAIDA BEATRIZ NUNES DE 

CARVALHO - OAB:96864/MG

 Ante o exposto, este Juízo JULGA PARCIALMENTE PROCEDENTES os 

pedidos aduzidos na inicial para o fim de: a) declarar a inexistência de 

relação jurídica entre as partes referente ao Contrato nº 

101630009226613;b) condenar a requerida a pagar ao autor a importância 

de R$ 9.370,00 (nove mil, trezentos e setenta reais) para o autor, devendo 

tal valor ser monetariamente corrigido pelo IPCA/E e acrescido de juros 

legais de 1% (um por cento) ao mês a partir desta data, consoante dispõe 

o artigo 406 do Código Civil.c) confirmar a antecipação de tutela deferida 

às fls. 31/36, determinando, em definitivo, que sejam cancelados os 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1016018/12/2017 Página 68 de 613



registros referentes ao Contrato nº 01630009226613 em todos os bancos 

de dados dos órgãos de proteção ao crédito.CONDENA-SE a parte ré ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais 

fixa-se em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º 

do CPC. Transitado em julgado, certifique-se e ARQUIVE-SE com as 

cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 5977 Nr: 25-72.1987.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ORLANDO DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CINARA CAMPOS CARNEIRO - 

OAB:8.521, EVANDRO LÚCIO PEREIRA DE SOUZA - OAB:133091/SP, 

FRADEMIR VICENTE DE OLIVEIRA - OAB:5.478, GRACIELLE DE 

ALMEIDA CAMPOS - OAB:10.847/MT, joão Batista Araujo Barbosa - 

OAB:9847, JOÃO BATISTA FERREIRA - OAB:10962-B/MT, KAMILL 

SANTANA CASTRO E SILVA - OAB:23.840/DF, LAERCIO FAEDA - 

OAB:3589-B, NAGIB KRUGES - OAB:4.419, NELSON FEITOSA JUNIOR - 

OAB:8656/MT, PAULA NUNES DIAS - OAB:20.532/DF, ROMEU DE 

AQUINO NUNES - OAB:3770, WILLIAN JOSÉ DE ARAÚJO - OAB:3928

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Maurício Abrão 

Marques - OAB:147.582 SP

 Vistos em correição.

1 – Processo em ordem. DEFERE-SE o pedido formulado pela parte 

autora/credora, devendo a Secretaria da Vara expedir o necessário para 

cumprimento.

2 – Em seguida, havendo constrição patrimonial ou outra medida que afeta 

o direito da parte contrária, INTIME-SE a parte ré/devedora para 

manifestação em 5 (cinco) dias.

 3 - Na sequência, INTIME-SE a parte autora/credora para manifestação em 

5 (cinco) dias, sob pena de extinção/arquivamento.

 4 – Em seguida, REMETAM-SE os autos conclusos.

 5 – CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 15 de dezembro de 2017.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 96049 Nr: 1116-94.2010.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EQUIPAR-MÁQUINAS E EMBALAGENS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M J COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO CESAR MARTINS 

CUNHA - OAB:12.079, WAGNER LEITE DA COSTA PINTO - 

OAB:12.829/MT, WANTUIL FERNANDES JUNIOR - OAB:10705/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Trata-se de ação de execução ajuizada por EQUIPAR – MAQUINAS E 

EMBALAGENS LTDA em face de M J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, 

ambos qualificados na inicial.

 Realizados alguns atos processuais, o executado fora citado por edital.

O exequente intimado via DJE, por seu advogado legalmente constituído 

para manifestar-se nos autos requerendo o que entender de direito (fl. 

64), deixando transcorrer “in albis” o prazo.

Após isso o exequente intimado pessoalmente por carta para dar 

andamento ao feito (fl. 65-v), deixando transcorrer “in albis” o prazo para 

manifestar nos autos (fl. 66).

Vieram os autos conclusos.

 É o relato do essencial.

Fundamenta-se e decide-se.

No caso em tela percebe-se que a parte exequente não realizou as 

providências cabíveis para o desenvolvimento válido e regular do 

processo. O exequente permaneceu inerte, prejudicando assim, o bom 

andamento da demanda.

Diante disso, considerando que o autor não promoveu as diligências que 

lhe competiam, deve o processo ser extinto por ausência de pressupostos 

de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

Ante o exposto, JULGA-SE EXTINTO o processo sem resolução de mérito, 

com fulcro no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

 Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE com as baixas e 

anotações necessárias.

 INTIME-SE. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 99885 Nr: 4976-06.2010.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALBORINA CORRÊA DA SILVA, DAMIEN REYES 

PUERTAS DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ PEDROSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAMIEN REYES PUERTAS - 

OAB:216022

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE AUGUSTO VIEIRA 

- OAB:4825

 Vistos em correição.

1 – Processo em ordem. DEFERE-SE o pedido formulado pela parte 

autora/credora, devendo a Secretaria da Vara expedir o necessário para 

cumprimento.

2 – Em seguida, havendo constrição patrimonial ou outra medida que afeta 

o direito da parte contrária, INTIME-SE a parte ré/devedora para 

manifestação em 5 (cinco) dias.

 3 - Na sequência, INTIME-SE a parte autora/credora para manifestação em 

5 (cinco) dias, sob pena de extinção/arquivamento.

 4 – Em seguida, REMETAM-SE os autos conclusos.

 5 – CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 15 de dezembro de 2017.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 100064 Nr: 5156-22.2010.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZÔNIA S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIK PAPELARIA LTDA, FAVIO MACHADO 

VIEIRA, NEIVA KRUGER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILTON MASSAHARU MURAI - 

OAB:16.783/O, VLAMIR MARCOS GRESPAN JUNIOR - OAB:9353/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

1 – Processo em ordem. DEFERE-SE o pedido formulado pela parte 

autora/credora, devendo a Secretaria da Vara expedir o necessário para 

cumprimento.

2 – Em seguida, havendo constrição patrimonial ou outra medida que afeta 

o direito da parte contrária, INTIME-SE a parte ré/devedora para 

manifestação em 5 (cinco) dias.

 3 - Na sequência, INTIME-SE a parte autora/credora para manifestação em 

5 (cinco) dias, sob pena de extinção/arquivamento.

 4 – Em seguida, REMETAM-SE os autos conclusos.

 5 – CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 15 de dezembro de 2017.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 140635 Nr: 10281-34.2011.811.0006

 AÇÃO: Depósito da Lei 8. 866/94->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCO ANTONIO FARIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANGELA DA ROSA CORREA - 

OAB:16.308-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Destarte, com fulcro no artigo 921, inciso III do CPC, este Juízo SUSPENDE 

a execução pelo prazo de 1 (um) ano e pelo mesmo período fica suspenso 

o curso do prazo prescricional, inteligência do §1º do mesmo 
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dispositivo.ADVIRTA-SE o exequente que após o transcurso do prazo 

acima terá início o prazo de prescrição intercorrente, consoante dispõe o 

artigo 921, §4º.Por fim, dada a não efetivação de constrição de bens do 

devedor e considerando que o objetivo da execução é a satisfação do 

crédito, movendo-se esta no interesse do credor, não há razão para 

remeter o feito ao arquivo provisório, porquanto, caso sejam localizados 

bens passíveis de penhora ou modificada a situação fática de insolvência 

do executado, tal fato será comunicado a este Juízo que determinará a 

juntada do expediente nestes autos para continuidade da 

execução.Ademais, o processo será imediatamente desarquivado caso o 

exequente a qualquer momento provocar o poder judiciário para requerer 

providências úteis ao andamento da execução patrimonial na 

eventualidade de localizar bens do devedor aptos ao pagamento da 

dívida.Forte em tais fundamentos, cumprida a providência acima, 

DETERMINA-SE o arquivamento da execução com as baixas e anotações 

necessárias.Às providências necessárias. INTIME-SE. CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 149053 Nr: 7645-61.2012.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VIVERE BUFFET - EVENTOS E RECEPÇÕES LTDA - ME, 

ALEXANDRE DIVINO GARCIA, ALEXANDRE DIVINO GARCIA, TEREZINHA 

GARCIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ATILA SILVA GATTASS - 

OAB:2308/MT, PLÍNIO SAMACLAY DE LIMA MORAN - OAB:5.468 MT, 

SUÉRIKA MAIA DE PAULA CARVALHO - OAB:6.514 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13842-A

 Código n. 149053Vistos em correição.(...)Malgrado os serviços 

desenvolvidos pelo referido advogado e seu inegável direito ao 

recebimento dos honorários, fato é que a transação celebrada pelas 

partes – a qual seu advogado anuiu – não fez menção ao depósito destes 

diretamente na conta do patrono atual.Ao revés, o acordo prevê que cada 

parte arcará com os honorários de seu respectivo patrono, competindo 

aos exequentes o pagamento de eventuais custas e despesas judiciais do 

processo, consoante se infere da parte final do instrumento.Diante desse 

quadro, outro caminho não há senão homologar a avença, cabendo aos 

autores o repasse do valor dos honorários ao advogado subscritor da 

petição de fl. 469.Forte em tais razões, este Juízo HOMOLOGA por 

sentença a transação celebrada entre as partes (fls. 465/467), para que 

surtam seus jurídicos e legais efeitos e, por conseguinte, EXTINGUE-SE o 

processo, a teor do que dispõe o art. 487, III, alínea “b” c/c art. 924, inciso 

II do Código de Processo Civil.Custas e honorários advocatícios na forma 

convencionada.COMUNIQUE-SE ao Egrégio TJ-MT, informando acerca do 

acordo celebrado entre as partes, bem como de sua homologação pelo 

Juízo para as providências que entender necessárias ante a 

prejudicialidade do recurso manejado.COMUNIQUE-SE o Juizado Especial 

Cível desta Comarca a respeito da abrangência do acordo, 

encaminhando-se cópia do acordo e desta sentença.Preclusas as vias 

impugnativas, EXPEÇA-SE alvará para levantamento dos valores em favor 

das partes na forma acordada.Certificado o trânsito em julgado, 

ARQUIVEM-SE os autos com as baixas necessárias.INTIMEM-SE. 

CUMPRA-SE.Cáceres/MT, 15 de dezembro de 2017.RAMON FAGUNDES 

BOTELHOJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 150120 Nr: 8841-66.2012.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JACKLINE MARCIA DIAS TINGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.194-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAQUEL MENDES DOS 

SANTOS - OAB:13063/MT

 Destarte, com fulcro no artigo 921, inciso III do CPC, este Juízo SUSPENDE 

a execução pelo prazo de 1 (um) ano e pelo mesmo período fica suspenso 

o curso do prazo prescricional, inteligência do §1º do mesmo 

dispositivo.ADVIRTA-SE o exequente que após o transcurso do prazo 

acima terá início o prazo de prescrição intercorrente, consoante dispõe o 

artigo 921, §4º.Por fim, dada a não efetivação de constrição de bens do 

devedor e considerando que o objetivo da execução é a satisfação do 

crédito, movendo-se esta no interesse do credor, não há razão para 

remeter o feito ao arquivo provisório, porquanto, caso sejam localizados 

bens passíveis de penhora ou modificada a situação fática de insolvência 

do executado, tal fato será comunicado a este Juízo que determinará a 

juntada do expediente nestes autos para continuidade da 

execução.Ademais, o processo será imediatamente desarquivado caso o 

exequente a qualquer momento provocar o poder judiciário para requerer 

providências úteis ao andamento da execução patrimonial na 

eventualidade de localizar bens do devedor aptos ao pagamento da 

dívida.Forte em tais fundamentos, cumprida a providência acima, 

DETERMINA-SE o arquivamento da execução com as baixas e anotações 

necessárias.Às providências necessárias. INTIME-SE. CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 156303 Nr: 3933-29.2013.811.0006

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NILDES AMARAL DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIANA LETICIA RAMOS 

MOREIRA - OAB:12.891

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16691-A MT

 Vistos em correição.

Trata-se de ação cautelar inominada ajuizada por NILDES AMARAL DA 

SILVA em face de BANCO DO BRASIL S/A, ambos qualificados na inicial.

 Realizados alguns atos processuais, o executado foi citado, 

apresentando os documentos relacionados à fl. 10.

O exequente foi intimado via DJE, por seu advogado legalmente constituído 

para que manifestasse acerca do conteúdo da petição de fls. 21/87, 

deixando transcorrer “in albis” o prazo.

Vieram os autos conclusos.

 É o relato do essencial.

Fundamenta-se e decide-se.

No caso em tela percebe-se que a parte exequente não realizou as 

providências cabíveis para o desenvolvimento válido e regular do 

processo. O exequente permaneceu inerte, prejudicando assim, o bom 

andamento da demanda.

Diante disso, considerando que o autor não promoveu as diligências que 

lhe competiam, deve o processo ser extinto por ausência de pressupostos 

de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

Ante o exposto, JULGA-SE EXTINTO o processo sem resolução de mérito, 

com fulcro no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

 Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE com as baixas e 

anotações necessárias.

 INTIME-SE. CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 162571 Nr: 10361-27.2013.811.0006

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MATILDE ROSA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMPRESA SÃO CRISTOVÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVERALDO BATISTA FILGUEIRA 

- OAB:864, LUCY ROSA DA SILVA - OAB:2613

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OTAVIO FERNANDO DE 

OLIVEIRA - OAB:12101/MT

 Posto isso, JULGA-SE PROCEDENTE o pedido formulado na inicial para 

declarar o domínio de MATILDE ROSA COSTA sobre o lote urbano, 

localizado na Quadra 01, lote nº 21, com área de 407,00 m², bairro São 

Miguel, localizado nesta cidade de Cáceres/MT, registrado no Cartório do 

1º Ofício desta urbe. Condena-se o requerido ao pagamento de honorários 

advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da 

causa, na forma do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.Em relação 

aos honorários advocatícios, estes não são incidentes, tendo em vista a 

ausência de pretensão resistida. Servirá a presente sentença de título 
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para abertura de matrícula/registro no Cartório de Registro de Imóveis 

desta Comarca.Com o trânsito em julgado, REMETA-SE cópia da sentença 

e da certidão do trânsito em julgado, bem ainda da planta do imóvel ao 

Cartório de Registro de Imóveis para abertura de matrícula e registro do 

imóvel (lote urbano nº 21, quadra 01, bairro São Miguel Cáceres/MT).Em 

seguida, ARQUIVEM-SE os autos com as anotações e baixa de estilo 

(CPC, art. 475, J, §5º).INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 164951 Nr: 2057-05.2014.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDOMIRO GATTO BELOTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DE CONSÓRCIOS 

-DPVAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA ALMEIDA OURIVES 

SILVA - OAB:17091/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A

 Vistos em correição.

1 – Processo em ordem. DEFERE-SE o pedido formulado pela parte 

autora/credora, devendo a Secretaria da Vara expedir o necessário para 

cumprimento.

2 – Em seguida, havendo constrição patrimonial ou outra medida que afeta 

o direito da parte contrária, INTIME-SE a parte ré/devedora para 

manifestação em 5 (cinco) dias.

 3 - Na sequência, INTIME-SE a parte autora/credora para manifestação em 

5 (cinco) dias, sob pena de extinção/arquivamento.

 4 – Em seguida, REMETAM-SE os autos conclusos.

 5 – CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 15 de dezembro de 2017.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 179617 Nr: 2009-12.2015.811.0006

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBERTO DE SALLES ARAÚJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANICETO CASTRO DE FARIA E S/ MULHER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTÔNIO DAN - OAB:3565-A, 

PAULA MARCIA CACERES DAN - OAB:3.621

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMAJ-ESCRITÓRIO MODELO 

DE ASSISTÊNCIA JURIDICA-UNEMAT - OAB:EMAJ

 Posto isso, JULGA-SE PROCEDENTE o pedido formulado na inicial para 

declarar o domínio de ROBERTO DE SALLES ARAÚJO sobre um imóvel 

localizado, na Avenida São Luiz, nesta Cidade de Cáceres/MT, com área 

total de 535,50 m², registrado no Cartório do 1º Ofício desta urbe, sob 

matrícula nº 47.038. Condena-se o requerido ao pagamento de honorários 

advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da 

causa, na forma do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.Em relação 

aos honorários advocatícios, estes não são incidentes, tendo em vista a 

ausência de pretensão resistida. Servirá a presente sentença de título 

para abertura de matrícula/registro no Cartório de Registro de Imóveis 

desta Comarca.Com o trânsito em julgado, REMETA-SE cópia da sentença 

e da certidão do trânsito em julgado, bem ainda da planta do imóvel ao 

Cartório de Registro de Imóveis para abertura de matrícula e registro do 

imóvel (lote urbano nº 04, quadra 13, bairro Jardim Panorama, 

Cáceres/MT).Em seguida, ARQUIVEM-SE os autos com as anotações e 

baixa de estilo (CPC, art. 475, J, §5º).INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 186971 Nr: 6330-90.2015.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA INES MORETTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CIBELI SIMÕES SANTOS - 

OAB:11.468 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIA ALMEIDA MOURA DI 

LATELLA - OAB:109.730/MG, MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA - 

OAB:63.440

 Vistos em correição.

1 – Tendo em vista que o presente processo demanda estudos mais 

aprofundados, dada sua complexidade, resta inviabilizada a apreciação 

das questões pendentes durante o período correicional.

Dessa forma, com espeque no artigo 21, V da CNGC , DETERMINA-SE seja 

o feito separado, identificado e posteriormente incluído no plano de 

trabalho para decisão em prazo não superior a 120 (cento e vinte) dias.

2 – Voltem CONCLUSOS após o encerramento da correição.

3 – CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 189132 Nr: 7689-75.2015.811.0006

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO FINACIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DUARTE E CASTRILLON DUARTE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO NEVES COSTA - 

OAB:12410

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIANA DA SILVA CARVALHO 

- OAB:OAB/MT10.627

 Vistos em correição.

I – Relatório

Trata-se de ação de busca e apreensão proposta por BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A em desfavor de DUARTE E CASTRILLON DUARTE 

LTDA – EPP, em que a empresa requerente alega, em síntese, que o 

requerido firmou contrato de financiamento junto à instituição financeira 

para aquisição de um veículo, cujo bem ficou vinculado por alienação 

fiduciária em garantia de contrato de financiamento.

 Ocorre que o réu tornou-se inadimplente deixando de efetuar o 

pagamento das prestações a partir de 14.03.2015.

Requer a busca e apreensão do bem, a citação do requerido para 

apresentar contestação e que seja consolidado na posse.

 Com a inicial, vieram os documentos às (fls. 08/21).

Liminar concedida (fls. 22/24), determinando-se a expedição de mandado 

de busca e apreensão do bem.

Cumprimento da liminar e citação do réu (fl. 27/28), bem como a parte 

requerida foi devidamente citada, apresentando o comprovante do 

pagamento integral do débito (fls. 29/40).

Expedido alvará, a parte autora fora comunicada a cerca da liberação do 

valor para a conta de seu advogado (fls. 56/57).

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Fundamenta-se e decide-se.

Compulsando os autos nota-se que o requerido cumpriu com sua 

obrigação, sopesando que houve o pagamento integral da avença.

Desta forma, certo é que, disciplina o art. 924, II do Código de Processo 

Civil que a extinção da execução ocorre quando há a satisfação da 

obrigação.

 Ante o exposto, JULGA-SE EXTINTA a presente execução com 

fundamento no art. 924, II do Código de Processo Civil.

Com o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE, com as anotações e baixas 

necessárias.

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001250-94.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDUARDO FANAYA LEAL (EXECUTADO)
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CÁCERES INTIMAÇÃO Caceres, 15 de dezembro de 2017. O presente 

expediente tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria na qualidade 

de Advogado da Parte Autora para CIÊNCIA E CUMPRIMENTO de decisão 

exarada nos autos do processo abaixo identificado, em trâmite neste juiz. 

Processo: 1001250-94.2016.8.11.0006; Valor causa: R$ 38.949,92; Tipo: 

Cível; Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) Parte Autora: 

EXEQUENTE: BANCO BRADESCO S.A. Parte Ré: EXECUTADO: EDUARDO 

FANAYA LEAL OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. Atenciosamente. JOSANE 

DOS SANTOS CUNHA Gestor(a) Judiciário(a) ASSINA POR ORDEM DO(A) 

MM(ª) JUIZ(A) SEDE DO 3ª VARA CÍVEL DE CÁCERES E INFORMAÇÕES: - 

TELEFONE: (65) 32111300

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002260-42.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE MAGNO TEIXEIRA FERRAZ OAB - MG115682 (ADVOGADO)

IVO PEREIRA OAB - SP143801 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RAPHAEL SEVERINO DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO Caceres , 15 de dezembro de 2017. O presente 

expediente tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria na qualidade 

de Advogado da Parte Autora para CIÊNCIA E CUMPRIMENTO de decisão 

exarada nos autos do processo abaixo identificado, em trâmite neste juiz. 

Processo: 1002260-42.2017.8.11.0006; Valor causa: R$ 2.360,98; Tipo: 

Cível; Espécie: BUSCA E APREENSÃO (181) Parte Autora: REQUERENTE: 

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A Parte Ré: REQUERIDO: 

RAPHAEL SEVERINO DE OLIVEIRA OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. 

Atenciosamente. JOSANE DOS SANTOS CUNHA Gestor(a) Judiciário(a) 

ASSINA POR ORDEM DO(A) MM(ª) JUIZ(A) SEDE DO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES E INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (65) 32111300

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001250-60.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO GMAC S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES OAB - MT0011877S (ADVOGADO)

PIO CARLOS FREIRIA JUNIOR OAB - PR50945 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PRISCILLA AMADOR REIS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO Caceres, 15 de dezembro de 2017. O presente 

expediente tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria na qualidade 

de Advogado da Parte Autora para CIÊNCIA E CUMPRIMENTO de decisão 

exarada nos autos do processo abaixo identificado, em trâmite neste 

juizado. Processo: 1001250-60.2017.8.11.0006; Valor causa: R$ 

21.460,58; Tipo: Cível; Espécie: BUSCA E APREENSÃO (181) Parte Autora: 

REQUERENTE: BANCO GMAC S.A. Parte Ré: REQUERIDO: PRISCILLA 

AMADOR REIS OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. Atenciosamente. JOSANE 

DOS SANTOS CUNHA Gestor(a) Judiciário(a) ASSINA POR ORDEM DO(A) 

MM(ª) JUIZ(A) SEDE DO 3ª VARA CÍVEL DE CÁCERES E INFORMAÇÕES: - 

TELEFONE: (65) 32111300

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004795-41.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADILSON DA SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO Caceres, 15 de dezembro de 2017. O presente 

expediente tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria na qualidade 

de Advogado da Parte Autora para CIÊNCIA da SENTENÇA exarada nos 

autos do processo abaixo identificado, em trâmite neste juiz. Processo: 

1004795-41.2017.8.11.0006; Valor causa: R$ 2.806,36; Tipo: Cível; 

Espécie: BUSCA E APREENSÃO (181) Parte Autora: REQUERENTE: 

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A Parte Ré: REQUERIDO: 

ADILSON DA SILVA OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema do PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. Atenciosamente. JOSANE 

DOS SANTOS CUNHA Gestor(a) Judiciário(a) ASSINA POR ORDEM DO MM 

JUIZ SEDE DO 3ª VARA CÍVEL DE CÁCERES E INFORMAÇÕES: - 

TELEFONE: (65) 32111300

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002205-28.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DEJANIRA AURORA DE JESUS (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO DEPÓSITO DE VALORES - DILIGÊNCIA O presente 

expediente tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria, na qualidade 

de Advogado da parte autora, com o intuito de que, no prazo de 5 (cinco) 

dias, efetue o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, no valor de R$ 

35,00 (trinta e cinco reais), visando o cumprimento do mandado a ser 

oportunamente expedido, vez que a parte devedora não possui advogado 

constituído nos autos. Outrossim para tanto, deverá o nobre causídico 

acessar o site do TJMT (www.tjmt.jus.br), clicar nos ícones “Serviços - 

Guias – Diligência – Emissão de Guia de Diligência”. Comarca Cáceres-MT 

Ao final, após efetuar o pagamento da aludida “Guia de Diligência, o 

patrono deverá acostar aos autos o respectivo comprovante. Cáceres/MT, 

15 de Dezembro de 2017 Gestor(a) Judiciário(a) ASSINA POR ORDEM 

DO(A) MM(ª) JUIZ(A) SEDE DO 3ª VARA CÍVEL DE CÁCERES E 

INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (65) 32111300

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007440-39.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JAIR DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO 

PADRONIZADOS [FIDC NPL I] (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO Caceres, 15 de dezembro de 2017. O presente 

expediente tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria na qualidade 

de Advogado da Parte Autora para CIÊNCIA E CUMPRIMENTO de decisão 

exarada nos autos do processo abaixo identificado, em trâmite neste 

juizado. Processo: 1007440-39.2017.8.11.0006; Valor causa: R$ 

29.091,46; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7) Parte 

Autora: AUTOR: JAIR DA SILVA Parte Ré: RÉU: FUNDO DE INVESTIMENTO 

EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS [FIDC NPL I] 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizada pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. Atenciosamente. JOSANE DOS SANTOS CUNHA 

Gestor(a) Judiciário(a) ASSINA POR ORDEM DO(A) MM(ª) JUIZ(A) SEDE 

DO 3ª VARA CÍVEL DE CÁCERES E INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (65) 

32111300

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007291-43.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO JOAO DE CAMPOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIONELY ARAUJO VIEGAS OAB - MT0002684A (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO Caceres, 15 de dezembro de 2017. O presente 

expediente tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria na qualidade 

de Advogado da Parte Autora para CIÊNCIA E CUMPRIMENTO de decisão 

exarada nos autos do processo abaixo identificado, em trâmite neste juiz. 

Processo: 1007291-43.2017.8.11.0006; Valor causa: R$ 32.352,35; Tipo: 

Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7) Parte Autora: AUTOR: 

ANTONIO JOAO DE CAMPOS Parte Ré: RÉU: BANCO CRUZEIRO DO SUL 

S/A-EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. 

Atenciosamente. JOSANE DOS SANTOS CUNHA Gestor(a) Judiciário(a) 

ASSINA POR ORDEM DO(A) MM(ª) JUIZ(A) SEDE DO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES E INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (65) 32111300

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003346-48.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PLUMA NATIVA TEIXEIRA PINTO DE OLIVEIRA MATOS OAB - SP265023-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIAS MARTINS ASSIS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO Cáceres/MT, 15 de dezembro de 2017. O presente 

expediente tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria como 

causídico da parte autora, para que no prazo de 15 (quinze) dias, caso 

queira, leve à efeito a fase de cumprimento de sentença em relação as 

verbas de sucumbência. Processo: 1003346-48.2017.8.11.0006; Valor 

causa: R$ 19.322,27; Tipo: Cível; Espécie: BUSCA E APREENSÃO (181) 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizada pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. Atenciosamente. Gestor(a) Judiciário(a) ASSINA POR 

ORDEM DO(A) MM(ª) JUIZ(A) SEDE DO 3ª VARA CÍVEL DE CÁCERES E 

INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (65) 32111300

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA

Processo Número: 1007218-71.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELINA FARIA DE SOUZA CAZETA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WALDIR APARECIDO NOGUEIRA OAB - SP103693 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE PEREIRA DE SOUSA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO Cáceres/MT , 15 de dezembro de 2017. O presente 

expediente tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria como 

causídico da parte autora, para que no prazo de 15 (quinze) dias, 

providencie a juntada da carta precatória, comprovar se o feito tramita sob 

a gratuidade da justiça e/ou efetuar o pagamento da taxa de distribuição, 

conforme determinado em Despacho de ID de nº. 10708327. Processo: 

1007218-71.2017.8.11.0006; Valor causa: R$ 6.720,00; Tipo: Cível; 

Espécie: CARTA PRECATÓRIA (261) OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. 

Atenciosamente Gestor(a) Judiciário(a) ASSINA POR ORDEM DO(A) MM(ª) 

JUIZ(A) SEDE DO 3ª VARA CÍVEL DE CÁCERES E INFORMAÇÕES: - 

TELEFONE: (65) 32111300

Intimação Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA

Processo Número: 1007339-02.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO BORGES DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA SAMPAIO DE OLIVEIRA OAB - MT0011243A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO Caceres-MT, 15 de dezembro de 2017. O presente 

expediente tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria na qualidade 

de Advogado da Parte Autora para CIÊNCIA E CUMPRIMENTO de decisão 

exarada nos autos do processo abaixo identificado, em trâmite neste juiz. 

Processo: 1007339-02.2017.8.11.0006; Valor causa: R$ 1.500,00; Tipo: 

Cível; Espécie: EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA (228) Parte Autora: 

AUTOR: FRANCISCO BORGES DOS SANTOS Parte Ré: RÉU: YMPACTUS 

COMERCIAL S/A OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. Atenciosamente. JOSANE 

DOS SANTOS CUNHA Gestor(a) Judiciário(a) ASSINA POR ORDEM DO(A) 

MM(ª) JUIZ(A) SEDE DO 3ª VARA CÍVEL DE CÁCERES E INFORMAÇÕES: - 

TELEFONE: (65) 32111300

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000773-37.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO BENEFICENTE PROVIDENCIA AZUL (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MT0004032A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SORAHIA DE CASTRO YUNES (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO DEPÓSITO DE VALORES - DILIGÊNCIA O presente 

expediente tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria, na qualidade 

de Advogado da parte autora, com o intuito de que, no prazo de 5 (cinco) 

dias, efetue o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, no valor de R$ 

35,00 (trinta e cinco reais), visando o cumprimento do mandado a ser 

oportunamente expedido. Outrossim para tanto, deverá o nobre causídico 

acessar o site do TJMT (www.tjmt.jus.br), clicar nos ícones “Serviços - 

Guias – Diligência – Emissão de Guia de Diligência”. Comarca Cáceres-MT 

Ao final, após efetuar o pagamento da aludida “Guia de Diligência, o 

patrono deverá acostar aos autos o respectivo comprovante. Gestor(a) 

Judiciário(a) ASSINA POR ORDEM DO(A) MM(ª) JUIZ(A) SEDE DO 3ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES E INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (65) 32111300

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000686-18.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MS0012809A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO DA CRUZ SOUZA (REQUERIDO)

FABIO PEREIRA PIRES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO Caceres , 15 de dezembro de 2017. O presente 

expediente tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria na qualidade 

de advogado da Parte Autora para CIÊNCIA E CUMPRIMENTO de decisão 

exarada nos autos do processo abaixo identificado, em trâmite neste juiz. 

Processo: 1000686-18.2016.8.11.0006; Valor causa: R$ 28.942,11; Tipo: 

Cível; Espécie: BUSCA E APREENSÃO (181) Parte Autora: REQUERENTE: 

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT Parte Ré: 

REQUERIDO: FABIO PEREIRA PIRES, FABIO DA CRUZ SOUZA 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizada pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. Atenciosamente. JOSANE DOS SANTOS CUNHA 

Gestor(a) Judiciário(a) ASSINA POR ORDEM DO(A) MM(ª) JUIZ(A) SEDE 

DO 3ª VARA CÍVEL DE CÁCERES E INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (65) 

32111300

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001204-08.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO OAB - MT0017528A 
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(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALIPIO ALVES GOMES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Numero do Processo: 1001204-08.2016.8.11.0006 

REQUERENTE: BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. REQUERIDO: ALIPIO 

ALVES GOMES Vistos etc. Prorrogo o prazo de suspensão por mais 30 

(trinta) dias. Em caso de novo requerimento de dilação do prazo, deverá o 

autor anexar ao mesmo o extrato atualizado da marcha processual quanto 

a busca e apreensão em curso no Juízo de Santa Fé do Sul/SP. Decorrido 

o prazo de suspensão sem qualquer manifestação do autor, intime-o para 

manifestar-se em 15 dias, sob pena de a inércia resultar na extinção do 

processo. Anoto que realizei buscas e localizei o endereço da pessoa 

quem supostamente adquiriu o veículo, sendo: CPF: 002.370.771-24 Nome 

Completo: JOAO AUGUSTO DE ALMEIDA MENDONCA Nome da Mãe: 

DIVAIR DE FATIMA DE ALMEIDA MENDONCA Data de Nascimento: 

22/03/1984 Título de Eleitor: 0000000000000 Endereço: R SAO LUIZ 228 

JARDIM ALVORADA CEP: 15775-000 Municipio: SANTA FE DO SUL UF: SP 

Cáceres/MT., 15 de Dezembro de 2017. Ricardo Alexandre Riccielli 

Sobrinho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004278-36.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANA CUNHA DA GUIA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIONELY ARAUJO VIEGAS OAB - MT0002684A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO Caceres, 15 de dezembro de 2017. O presente 

expediente tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria na qualidade 

de Parte Autora para CIÊNCIA E CUMPRIMENTO de decisão exarada nos 

autos do processo abaixo identificado, em trâmite neste juiz. Processo: 

1004278-36.2017.8.11.0006; Valor causa: R$ 7.097,50; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7) Parte Autora: AUTOR: FABIANA 

CUNHA DA GUIA Parte Ré: RÉU: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS 

DO SEGURO DPVAT S.A. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. Atenciosamente. JOSANE 

DOS SANTOS CUNHA Gestor(a) Judiciário(a) ASSINA POR ORDEM DO(A) 

MM(ª) JUIZ(A) SEDE DO 3ª VARA CÍVEL DE CÁCERES E INFORMAÇÕES: - 

TELEFONE: (65) 32111300

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002635-43.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA TABORGA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIONELY ARAUJO VIEGAS OAB - MT0002684A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO Cáceres/MT, 15 de dezembro de 2017. O presente 

expediente tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria como 

causídico da parte autora, para que no prazo de 10 (dez) dias, justifique a 

sua ausência na audiência de conciliação, sob pena de extinção. 

Processo: 1002635-43.2017.8.11.0006; Valor causa: R$ 7.087,50; Tipo: 

Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7) OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. 

Atenciosamente. Gestor(a) Judiciário(a) ASSINA POR ORDEM DO(A) 

MM(ª) JUIZ(A) SEDE DO 3ª VARA CÍVEL DE CÁCERES E INFORMAÇÕES: - 

TELEFONE: (65) 32111300

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004563-29.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO ITAU VEICULOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - SP206339 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FELISBERTO CEBALHO POUSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO Caceres , 15 de dezembro de 2017. O presente 

expediente tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria na qualidade 

de advogado daparte autora para CIÊNCIA E CUMPRIMENTO de decisão 

exarada nos autos do processo abaixo identificado, em trâmite neste juiz. 

Processo: 1004563-29.2017.8.11.0006; Valor causa: R$ 54.634,56; Tipo: 

Cível; Espécie: BUSCA E APREENSÃO (181) Parte Autora: REQUERENTE: 

BANCO ITAU VEICULOS S.A. Parte Ré: REQUERIDO: FELISBERTO 

CEBALHO POUSO OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. Atenciosamente. JOSANE 

DOS SANTOS CUNHA Gestor(a) Judiciário(a) ASSINA POR ORDEM DO(A) 

MM(ª) JUIZ(A) SEDE DO 3ª VARA CÍVEL DE CÁCERES E INFORMAÇÕES: - 

TELEFONE: (65) 32111300

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004563-29.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO ITAU VEICULOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - SP206339 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FELISBERTO CEBALHO POUSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO DEPÓSITO DE VALORES - DILIGÊNCIA Caceres, 15 

de dezembro de 2017. Impulsiono os autos para intimar a Parte Autora, na 

pessoa de seu Advogado, com o intuito de que, no prazo de 15 dias, 

efetue o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, no valor de R$ 

70,00 (setenta) reais, visando o cumprimento do Mandado de Busca e 

Apreensão a ser oportunamente expedido. Deverá o nobre causídico 

acessar o site do TJMT (www.tjmt.jus.br), clicar nos ícones “Serviços - 

Guias – Diligência – Emissão de Guia de Diligência”. Ao final, após efetuar 

o pagamento da aludida “Guia de Diligência", o patrono deverá acostar aos 

autos o respectivo comprovante Processo: 1004563-29.2017.8.11.0006; 

Valor causa: R$ 54.634,56; Tipo: Cível; Espécie: BUSCA E APREENSÃO 

(181) Parte Autora: REQUERENTE: BANCO ITAU VEICULOS S.A. Parte Ré: 

REQUERIDO: FELISBERTO CEBALHO POUSO OBSERVAÇÃO: O processo 

está integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. 

Atenciosamente. JOSANE DOS SANTOS CUNHA Gestor(a) Judiciário(a) 

ASSINA POR ORDEM DO(A) MM(ª) JUIZ(A) SEDE DO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES E INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (65) 32111300

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000441-07.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO OAB - MT0017528A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO DO CARMO COELHO DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RONALDO MARTIN FRAGA OAB - MT13513/O (ADVOGADO)

JOSE DE CASTRO JUNIOR OAB - MT17095/B (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO Cáceres/MT, 15 de dezembro de 2017. O presente 

expediente tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria como 

causídico da parte autora, para CIÊNCIA de ALVARÁ expedido em ID de 

nº. 10872049. Processo: 1000441-07.2016.8.11.0006; Valor causa: R$ 

14.761,79; Tipo: Cível; Espécie: BUSCA E APREENSÃO (181) 
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OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizada pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. Atenciosamente. Gestor(a) Judiciário(a) ASSINA POR 

ORDEM DO(A) MM(ª) JUIZ(A) SEDE DO 3ª VARA CÍVEL DE CÁCERES E 

INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (65) 32111300

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000675-52.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EDMAR PEREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIONELY ARAUJO VIEGAS OAB - MT0002684A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO DE SENTENÇA Cáceres/MT, 15 de dezembro de 

2017. O presente expediente tem por finalidade a intimação de Vossa 

Senhoria como causídico das partes, para CIÊNCIA da SENTENÇA exarada 

nos autos em ID de nº 10754183, do processo abaixo identificado. 

Processo: 1000675-52.2017.8.11.0006; Valor causa: R$ 9.450,00; Tipo: 

Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7) OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema do PJE - 

Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. Atenciosamente. Gestor(a) Judiciário(a) ASSINA POR 

ORDEM DO MM JUIZ SEDE DO 3ª VARA CÍVEL DE CÁCERES E 

INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (65) 32111300

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004052-31.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO ANASTACIO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO)

ANDREI TEIXEIRA COSTA TAKAKI OAB - MT0012981A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Serviço Notarial e Registral da Comarca de Cáceres/MT (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO Cáceres/MT, 15 de dezembro de 2017. O presente 

expediente tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria como 

causídico da parte autora, para CIÊNCIA da SENTENÇA exarada nos autos 

do processo abaixo identificado, em Id de nº. 10648725. Processo: 

1004052-31.2017.8.11.0006; Valor causa: R$ 937,00; Tipo: Cível; Espécie: 

PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7) OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema do PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. 

Atenciosamente. Gestor(a) Judiciário(a) ASSINA POR ORDEM DO MM JUIZ 

SEDE DO 3ª VARA CÍVEL DE CÁCERES E INFORMAÇÕES: - TELEFONE: 

(65) 32111300

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1006105-82.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ADILSON BELJE DE CAMPOS (AUTOR)

EMILENE DA GUIA SEBA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ALEXANDRINO DE LACERDA OAB - MT11483/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANNA CAROLINA BARBOSA SOUTO E FARIA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO Cáceres/MT , 15 de dezembro de 2017. O presente 

expediente tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria como 

causídico da parte autora, para que no prazo de 15 (quinze) dias, efetue o 

pagamento das custas conforme determinado em Despacho de ID de nº. 

10907102, sob pena de extinção. Processo: 1006105-82.2017.8.11.0006; 

Valor causa: R$ 17.842,39; Tipo: Cível; Espécie: USUCAPIÃO (49) 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizada pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. Atenciosamente. Gestor(a) Judiciário(a) ASSINA POR 

ORDEM DO(A) MM(ª) JUIZ(A) SEDE DO 3ª VARA CÍVEL DE CÁCERES E 

INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (65) 32111300

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000703-20.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PLUMA NATIVA TEIXEIRA PINTO DE OLIVEIRA MATOS OAB - SP265023-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RONALDO DA COSTA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO Cáceres/MT, 15 de dezembro de 2017. O presente 

expediente tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria como 

causídico da parte autora para CIÊNCIA de baixa do registro de liminar 

averbado no prontuário do veículo via sistema RENAJUD (id. 6762446). 

Processo: 1000703-20.2017.8.11.0006; Valor causa: R$ 12.933,27; Tipo: 

Cível; Espécie: BUSCA E APREENSÃO (181) OBSERVAÇÃO: O processo 

está integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. 

Atenciosamente. Gestor(a) Judiciário(a) ASSINA POR ORDEM DO(A) 

MM(ª) JUIZ(A) SEDE DO 3ª VARA CÍVEL DE CÁCERES E INFORMAÇÕES: - 

TELEFONE: (65) 32111300

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 170653 Nr: 6771-08.2014.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SELDEN SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC FINANCE (BRASIL) S/A - BANCO 

MÚLTIPLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEITON TUBINO SILVA - 

OAB:5239-MT, GRACE ALVES DA SILVA - OAB:15888

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE GAZOLA VIEIRA 

MARQUES - OAB:16.846-A MT

 Vistos, etc...

 A parte requerida foi intimada varias vezes para cumprir a sentença 

embora decorridos mais de 3 anos a simples transferência do veículo 

ainda não restou demonstrada nos autos. No despacho de fls. 246 foi 

oportunizado ao credor a apresentar o cálculo da multa, e sendo efetivado 

já consignou para intimar a parte Requerida efetuar o pagamento no prazo 

de 15 dias. O demonstrativo foi informado as fls. 268, sendo a parte 

intimada em julho de 2017, e mesmo concedido o prazo suplementar de 5 

dias deixou decorrer o prazo. Frente a omissão da parte Requerida, assim 

como que a impugnação não se reveste de caráter obstativo para a 

efetivação da penhora, defiro o bloqueio do valor executado via 

BACENJUD. Certifique o cartório se a parte Exequente manifestou a cerca 

das fls. 275/286 e após retorne concluso.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 68885 Nr: 6325-49.2007.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE JOÃO CORREA, CACILDA BATISTA 

CORREA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANI RICARDO BATISTA 

MATEUS - OAB:194378/SP, GERSON DA SILVA OLIVEIRA - OAB:8350, 

PLÍNIO SAMACLAY DE LIMA MORAN - OAB:5.468 MT, SUÉRIKA MAIA 

DE PAULA CARVALHO - OAB:6.514 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERSON DA SILVA OLIVEIRA - 

OAB:8350

 Vistos em correição.

1 – Tendo em vista a ausência de impugnação ao cálculo 304 e seguintes, 
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INTIME-SE a parte devedora por meio de seu advogado (DJE) para 

cumprimento integral da sentença no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena 

de acréscimo de multa de 10% (dez por cento), bem como honorários 

advocatícios no importe de 20% (vinte por cento), ex vi do artigo 523, 

caput e §1º, do CPC.

2 – Transcorrido o prazo acima sem pagamento voluntário, EXPEÇA-SE 

mandado de penhora e avaliação na forma do artigo 523, §3º do CPC a fim 

de realizar a constrição de patrimônio do devedor executado.

3 – Em caso de cumprimento espontâneo, EXPEÇA-SE o necessário para 

levantamento de valores por ventura depositados em favor da parte 

credora.

4 – CONSIGNE-SE no ato de intimação da parte devedora que, transcorrido 

o prazo acima sem pagamento voluntário, iniciar-se-á o prazo de 15 

(quinze) dias para apresentação de impugnação nos próprios autos 

(artigo 525 do CPC).

5 – Com ou sem requerimentos formulados, certifique-se nos autos e 

façam-se os autos CONCLUSOS para apreciação ou arquivamento.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 59372 Nr: 5660-67.2006.811.0006

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ DA COSTA SALES, LUIZ MARQUES GARCIA, 

GESSI SILVA GARCIA, JOSÉ DA SILVA ARAUJO, SONIA GARCIA CUNHA, 

TEREZA GARCIA ARAÚJO, MANOEL SATURNINO ALVES DA CUNHA 

FILHO, MANOEL EUFRÁZIO GARCIA, ESPOLIO DE LAURA GARCIA 

SALES, ESPÓLIO DE ANA GARCIA MACEDO, ESPÓLIO DE ADELINA 

MACIEL GARCIA, ESPÓLIO DE SEBASTIÃO MARQUES GARCIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AURINO DA SILVA CASTRO, ADEMIR DE 

OLIVEIRA, EZEQUIAS DIONIZIO PEDROSO, MARLI DIONIZIO PEDROSO, 

LOURIVAL JOSÉ DE ARRUDA, LÁZARO, LAZINHO, ADELAIDE RIBERIRO 

CEBALHO, CLEUZA VIEIRA DE SOUZA, CLEIDE VIEIRA DA SILVA, 

BENEDITO FERREIRA, KATIA M. FERREIRA, GERALDO INÁCIO DA SILVA, 

EDSON F. LEITE, JEFERSON DO N. CINTRA, JOSÉ G. DE ANDRADE, 

KLEBER M. DE OLIVEIRA, MARIA DO CARMO C. ALMEIDA, PAULO DA 

CONCEIÇÃO SOUZA, CICERO D. DE CAMPOS, RAFAELLY DE MIRANDA 

VIANA, MARCONDES GONÇALVES MENDES, JULIANO GOMES DOS 

SANTOS, JENISSON HANSEN JUVENAL, RONIDO J. NASCIMENTO, RENIL 

FERREIRA DE OLIVEIRA, GONÇALO F. DE OLIVEIRA, JOSÉ BATISTA DA 

SILVA, JOSÉ FERREIRA, SELMA A. DA SILVA, LUZIA DE S. FERREIRA, 

MANOEL EDUARDO SOARES, IZABEL ARROJO, MANOEL M. ORTIZ, JOSÉ 

DE S. RAMOS, DENIZA TORRES CARNEIRO, RICARDO SALVATERRA, 

CARMELITA DA SILVA, JOELSON CARDOZO AGUILHERA, EDILEUZA 

GUEDIS DOS SANTOS, LOURIVAL VIANA LOPES, JOVANICE M. DE 

MIRANDA, RASALI DIONÍZIO VIEIRA, MARIO MARCIO V. DA SILVA, 

SEBASTIÃO SURUBI DA SILVA, BENEDITA V. DE OLIVEIRA, CARMELITA 

BORGES, MIGUEL MARCIO V. DA SILVA, ROSIMAR DA SILVA, ZEUMANA 

DA COSTA VIANA, ANTONIO JOSÉ S. FRANCISCO DE SOUZA, NATALINO 

OLIMPIO DE OLIVEIRA, GLORETE APARECIDA FERREIRA, AURINO DA 

SILVA CASTRO, ADÃO MARLON DE CARVALHO, CLEONICE FIRMINA DE 

JESUS, GIVALDO CÂNDIDO DA SILVA, JOSÉ CLAUMIR DE SOUZA, 

DJALMA FIRMINO DE JESUS, IVANILDO ALVES DOS SANTOS, 

REGINALDO LUIZ DE SOUZA, JACKELINE FERNANDA DA SILVA, 

ADILSON DA COSTA VIANA, EDNEIA MORAES FERREIRA, CLEUZA 

VIEIRA DE SOUZA, JUCILENE CEBALHO DE FARIA, ROOSEVELT DA 

SILVA, NILDA DOS SANTOS, RAFAEL DE MIRANDA VIANA, CLAUDINEI 

DA SILVA, MARIA DE F. FERREIRA, GUSTAVO DA SILVA, NILZO 

RODRIGUES, MARIA CONCEIÇÃO SOUZA MORAES, MATEUS SOARES DE 

ANDRADE, VALDECI D. DA SILVA, NIVALCIR OLIVEIRA DUARTE, 

SEBASTIÃO SANTANA DE OLIVEIRA, ELAINE FERNANDA M. MAMORÉ, 

JEFERSON DE SOUZA, OZIAS SOARES DE ANDRADE, MARCOS 

LOURENÇO DO AMARAL, MIRIAN FONTES, SENI PEREIRA DA SILVA 

NOGUEIRA, ABEGAIL KEILA, JURANDIR AGUIAR, IRENE LEITE, EDSON DA 

FONSECA, RIDO ALVES DA SILVA, ELISETE COSTA VIANA, VALDEMAR 

RIBEIRO, SEBASTIÃO CLARO DE SOUZA, LUIZ TAPANAXÉ, ANTONIA 

FERNANDA A.MOTA, ILMO RAMOLHO DA SILVA, MARIA OLIVEIRA DA 

SILVA, JORGE LUIZ EUZEBIO, JOVANICE M. MIRANDA, EUZINETE DA 

SILVA CRUZ SANTANA, ANTONIO MARCOS VIEIRA DE SOUZA, 

LOURIVAL J. ARRUDA, WILSON R. DA SILVA, LUCILENE BARBOSA, 

GILMAR DE SOUZA LIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO QUIDÁ - OAB:2625-MT, 

SILMARA PINHEIRO LIMA BASTOS - OAB:8467/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMAJ-ESCRITÓRIO MODELO 

DE ASSISTÊNCIA JURIDICA-UNEMAT - OAB:EMAJ, KLEBER SOUZA 

SILVA - OAB:8002 MT, MARIELE SCHMIDT CANABARRO QUINTERO - 

OAB:11.036, RENATO CESAR MARTINS CUNHA - OAB:12079

 Vistos, etc...

 Redesignada a audiência de instrução para esta data, restou 

concretizado um acordo, tendo comparecido outros quatros possuidores 

com o intento de fazer composição. Como existe intento de formalização 

de acordo, aparentemente recusado pelos Autores, concomitante a 

designação de nova data da instrução, fica agendada audiência para 

tentativa de acordo entre os interessados. Para tanto, redesigno a 

audiência para o dia 27 de fevereiro de 2018, às 14:00 horas. Fica a cargo 

da Autora intimar e trazer suas testemunhas. De ofício, delibero para 

comparecimento do herdeiro autor responsável pelos imóveis relatados 

acima para tratar da proposta de acordo, sob pena de extinção do 

processo em relação a tais imóveis. Sem prejuízo, ficam os Autores desde 

já intimados para manifestarem quanto às propostas, no prazo de dez 

dias. A liminar concedida não autoriza a parte Autora fazer qualquer 

alteração no estado fático dos imóveis. Ante a declaração prestada acima, 

ficam os Autores intimados, na pessoa da Procuradora, para 

suspenderem imediatamente qualquer modificação que estejam fazendo 

em quaisquer imóvel, sob pena da incidência de multa. Em relação à notícia 

prestada pela Advogada quando relatada que terceiro falsamente estaria 

usando o nome deste magistrado, tal fato merece apuração. Antes de 

adotar as providências pertinentes, concedo prazo de 10 dias para que a 

parte Autora preste maiores informações para identificação da pessoa.

 Após, retorne concluso.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 173766 Nr: 9049-79.2014.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRO DE DIVERSÕES JACARÉ LTDA, 

ROSALVO CARNEIRO, MARIA ANGÉLICA JORGE DA CUNHA CARNEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO AURÉLIO MESTRE 

MEDEIROS - OAB:15401

 INTIMAÇÃO das partes, na pessoa de seus advogados, para tomarem 

conhecimento que o LEILÃO ELETRÕNICO obteve resusltado negativo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 163129 Nr: 415-94.2014.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO PANAMERICANO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MIRIAN ZEBIANI ENSIDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:11.877-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos e legais efeitos que, decorreu o prazo para a 

parte autora retirar o EDITAL para publicação, tendo em vista que foi 

devidamente intimada via DJE nº 10136, de 09/11/2017 e publicado no dia 

10/11/2017, onde constam como patronos habilitados para receberem 

intimações: CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES - OAB:11.877-A, 

representando o polo ativo.Razão pela qual, encaminho os autos à 

conclusão para novas determinações.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 82021 Nr: 8551-90.2008.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS MARIO MESQUITA GARCIA JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAÚ S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINÍCIUS CASTRO CINTRA - 

OAB:10044/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evandro Cesar Alexandre 
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dos Santos - OAB:13.431-B

 Vistos em correição.

1 – Tendo em vista que o presente processo demanda estudos mais 

aprofundados, dada sua complexidade, resta inviabilizada a apreciação 

das questões pendentes durante o período correicional.

Ademais, o feito sob exame tramita perante a 3ª Vara desta Comarca, 

atuando este magistrado em substituição legal.

Dessa forma, com espeque no artigo 21, V da CNGC , DETERMINA-SE seja 

o feito separado, identificado e posteriormente incluído no plano de 

trabalho para decisão em prazo não superior a 120 (cento e vinte) dias.

2 – Voltem CONCLUSOS após o encerramento da correição.

3 – CUMPRA-SE.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 183247 Nr: 4204-67.2015.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OLAIR ANTONIO FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS ROBERTO LESSA RITELA, CLEONICE 

DE OLIVEIRA RITELA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROECSON VALADARES SÁ - 

OAB:19.797

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDMAR COSTA - OAB:11399, 

JOSÉ OLIVÃ DE SANTANA - OAB:13.109 MT, WILLIAN CEZAR 

NONATO DA COSTA - OAB:12985

 .... No caso em apreço, considero demonstrado o interesse processual do 

Autor, eis que pretende a rescisão contratual por suposta existência de 

vício, o que só poderá ser averiguado com ainstrução processual. Além 

do mais, existe adequação entre o pedido e sua pretensão. Deste modo, 

refuto a preliminar. Destarte, tenho que tal análise deve ser resguardada 

ao momento da prolação de sentença. Pois bem. Sendo necessária a 

dilação probatória no presente caso, fixo o os seguintes pontos 

controvertidos sobre os quais deverão recair as provas: eventual má-fé 

dos Requeridos quando da celebração do negócio em questão: A validade 

do contrato em questão e/ou a existência de vício que enseje a rescisão 

contratual. Dessa maneira, defiro e determino a produção das seguintes 

provas: a) depoimento pessoal da parte Autora, bem como dos 

Requeridos que determino de ofício (art. 370, CPC). b) Defiro a produção 

de prova oral, consistente na inquirição de testemunhas arroladas pela 

parte Autora (fl. 16) bem como pelos Requeridos (fl. 144), sendo de 

incumbência das partes procederem com as intimações, nos termos do 

art. 455 e ss. do CPC. Defiro, ainda, a produção de prova documental, 

podendo as partes reali-zarem, caso queiram, a juntada de novos 

documentos no prazo de 15 (quinze) dias, ficando assegurada a vista dos 

autos à parte contrária para que tome conhecimento e manifeste-se em 

relação aos documentos juntados (art. 437, §1°). Em razão do acima 

exposto, designo audiência de instrução para o dia 28 de fevereiro de 

2018, às 14:00 horas. Intimem as partes pessoalmente para prestarem 

depoimento pessoal. Concomitante, ficam intimadas na pessoa de seus 

Procurades.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 58952 Nr: 5264-90.2006.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILSON EDMUNDO DE MORAES JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:16.691-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON ALVES DE ABREU - 

OAB:12.172/MT

 ... Não obstante, a penhora não é realizada no exclusivo interesse do 

cre-dor, mas no interesse mais amplo e abrangente, de natureza pública, 

cuja finalidade é assegurar o regular prosseguimento do processo 

executivo, efetivando a tutela jurisdicional reclamada, não podendo o 

devedor ou o próprio Estado, criar obstáculos para a realização do direito 

do credor. De outro lado, é certo que o Executado demonstrou que possui 

desconto em sua folha de pagamento relativo a empréstimo junto a 

Instituição financeira de valor expressivo. Destarte, a fim de evitar 

qualquer dificuldade na subsistência do Executado sem deixar de buscar 

a efetividade da tutela pretendida, qual seja, a satisfação do crédito, tenho 

que a melhor solução para o litígio é a limitação do desconto mensal em 

30% (trinta por cento) sobre a renda líquida do Executado. Sendo assim, 

baseado no demonstrativo de fl. 177, havendo uma renda líquida de 

R$2.475,81, o desconto deverá ser no valor de R$742,74. No entanto, o 

desconto deverá ocorrer sempre no patamar de 30% (trinta por cento) 

sobre a renda líquida, portanto, havendo oscilação nos valores do salário, 

os descontos deverão acompanhar os valores atualizados da renda 

líquida, limitando-se o desconto sempre a 30% sobre o valor livre. Deste 

modo, ACOLHO PARCIALMENTE o pedido de reconsideração, limitando o 

desconto ao patamar de 30% (trinta por cento) sobre a renda líquida do 

Executado. Oficie comunicando imediatamente ao órgão empregador. 

Manifeste-se o credor requerendo o que entender de direito em 15 dias. 

Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 142537 Nr: 332-49.2012.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NORMA JULIANA RAMOS PIRES, RITA ANGELICA DE 

SOUZA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DA 

GRANDE CÁCERES-SICREDI GRANDE CÁCERES, FOREVER LIVING 

PRODUCTS BRASIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA CRISTINA M. DE 

FIGUEIREDO BACOVIS - OAB:39.586

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BIANCA KLEIM DIAS - 

OAB:14062, CLAUDIO PALMA DIAS - OAB:3523-A/MT, JOSE AUGUSTO 

LEAL - OAB:73710, MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO - OAB:4.482 

MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546 MT

 Como na petição de fls. 419 esclarece a natureza do depósito, defiro o 

pedido de fl. 417. Segue, em anexo, o alvará.

No mais, aguarde-se o prazo anotado no despacho de fl. 418.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 187180 Nr: 6437-37.2015.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAQUIM TORRES BANDEIRA, RAIMUNDO DE TORRES 

BANDEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ FERNANDO LEITE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINÍCIUS CASTRO CINTRA - 

OAB:10044/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIELY RODRIGUES 

PIOVEZAN - OAB:15352-MT, EDUARDO SORTICA DE LIMA - 

OAB:OAB/MT 7.485

 ... Deste modo, mantenho na integralidade a penhora da quantia de 

R$7.452, 72 realizada na conta de nº 0005239 -6. De mesmo modo, 

mantenho incólume a penhora realizada na conta de nº09183-4, que 

totaliza a quanti de R$13.012, 29. Isso porque, embora tenha afirmado que 

os valores são relativos a proventos, e embora o extrato de fl. 97 indique 

depósito de salário no mês de março/2017, o bloqueio judicial foi realizado 

no mês de junho, não tendo o Executado demonstrado o recebimento de 

salário nesta conta no referido mês. Ademais, os extratos de fls. 85/86, 

demonstram um saldo de mais de quatorze mil reais na conta em questão, 

isso poucos dias antes da constrição. Além do mais, não restou 

evidenciado qualquer depósito no mês de junho que fosse próximo ao 

valor do salário indicado (R$4.501, 11). Quanto a penhora demonstrada no 

documento de fl. 83, verifico que de fato se tratam de valores depositados 

na conta poupança de nº 0017335/2. ... Portanto, mantenho integralmente 

a penhora dos valores de R$7.452, 72 (sete mil quatrocentos e cinquenta 

e dois reais e setenta e dois centavos) e R$4.866, 90 (quatro mil 

oitocentos e sessenta e eis reais e noventa centavos) uma vez que não 

restou demonstrada sua impenhorabilidade. Quanto ao valor de R$15.264, 

78 (quinze mil duzentos e sessenta e quatro reais e setenta e oito 

centavos), entendo que a melhor solução para o litigio é a permanência da 

penhora determinada no importe de 30% (R$4.579, 43), para que seja 

alcançada a satisfação do crédito exequendo, uma vez que a penhora de 

parte dos valores não é capaz de ferir a dignidade da pessoa humana. 

Intimem-se as partes da presente decisão. Intime-se a parte Exequente 

para se manifestar nos autos requerendo o que entender de direito. 
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Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 213726 Nr: 2144-53.2017.811.0006

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ FERNANDO LEITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAQUIM TORRES BANDEIRA, RAIMUNDO DE 

TORRES BANDEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIELY RODRIGUES PIOVEZAN 

- OAB:15352-MT, EDUARDO SORTICA DE LIMA - OAB:7485MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VINÍCIUS CASTRO CINTRA - 

OAB:10044/MT

 ... Sendo necessária a dilação probatória no presente caso, fixo os 

seguintes pontos controvertidos sobre os quais deverão recair as provas: 

A existência de relação jurídica entre as partes e a exigibilidade da dívida 

perante o Embargante. Defiro prova testemunhal, cujo rol deverá ser 

indicado pelas partes no prazo de 15 (quinze) dias (art. 357, §4°), ficando 

a cargo dos respectivos advogados proceder com a intimação das 

testemunhas que arrolou, nos moldes do art. 455 do NCPC. Para tanto, 

visando uma melhor compreensão do caso, DEFIRO a colheita do 

depoimento do Embargante/Executado, bem como DETERMINO, de ofício, a 

colheita do depoimento dos Embargados alicerçado no art. 370, CPC, sob 

pena de confissão àquele que não comparecer para prestá-lo (art. 385, 

§1º, CPC). Também fica deferida desde já a oportunidade de juntada de 

novos documentos no prazo de 15 dias por quaisquer das partes, de 

modo que havendo a juntada por uma parte a outra poderá tomar 

conhecimento e se manifestar acerca dos novos documentos no mesmo 

prazo (15 dias). Em razão do acima exposto, designo audiência de 

instrução para o dia 28 de fevereiro de 2018, às 16:00 horas. No mais, 

como consignado na decisão de fls. 165/166, o benefício da Justiça 

Gratuita pode ser reanalisado caso surjam evidências que a situção de 

hipossuficiência tenha se exaurido. Nesse contexto, dada as alegações 

dos Embargados (fls. 198/199) bem como os documentos acostados nos 

autos de execução em apenso (fls. 77/80 e 83/86), sem prejuízo da 

marcha processual, por ora, intime -se o Embargante para que se 

manifeste nos termos do art. 9 do CPC, bem como acoste aos autos 

documentos que comprovem sua hipossuficiência, sob pena de 

revogação do benefício. Para tanto, anoto o prazo de 15 dias. Intimem as 

partes, ficando, concomitantemente intimadas para comparecimento, na 

pessoa de seus Procuradores.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 198488 Nr: 2576-09.2016.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOELMA APARECIDA BRESSANIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILBERTO CARVALHO GUIMARÃES, 

HILDVANIO DE MORAIS ESTARUTE, TODIMO MATERIAIS PARA 

CONSTRUÇÃO LTDA, SAINT-GOBAIN DO BRASIL PRODUTOS 

INDUSTRIAIS E PARA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA (DIVISÃO BRASILIT)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RYVIA RYCHELLE MARIA 

JOSEPH LACERDA SODRÉ DE SOUZA - OAB:10049

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ABDEL MAJID EGERT NAFAL 

NETO - OAB:18932 - O/MT, FERNANDO RUDGE LEITE NETO - 

OAB:84786/ SP, JAIR ROBERTO MARQUES - OAB:8.969-B/MT, JOSE 

AVELINO DE NOVAES JUNIOR - OAB:11180, JULIANO MARQUES 

RIBE3IRO - OAB:8793-MT, LUIZ ANTONIO GOMIERO JUNIOR - 

OAB:35404, RENATO CESAR MARTINS CUNHA - OAB:12.079

 ...Por estas razões, ficam rejeitadas as preliminares de ilegitimidade 

passiva e inépcia da inicial por ausência de documento essencial à 

propositura da ação... Com efeito, o prazo prescricional a incidir na matéria 

ventilada na inicial (reparação de danos) não deve ser aquele 

estabelecido no código civil, mas sim, este inserto no Código de Defesa do 

Consumidor, por se tratar de norma especial...Assim sendo, REJEITO o 

requerimento de prescrição formulado nos autos... No tocante a preliminar 

de DECADÊNCIA da cobertura contratual, verifico a impossibilidade de sua 

análise neste momento diante da ausência de elementos seguros a 

delimitar o critério cronológico... Por tais razões, havendo elementos 

inseguros para se aferir o requisito objetivo da decadência (decurso de 

prazo), necessário então que em momento ulterior (na oportunidade da 

sentença) este Juízo, de posse de maiores subsídios, aprecie o 

requerimento de decadência...Isso porque é incontroverso a compra e 

venda de telhas entre a requerida TODIMO e a autora – produtos 

fornecidos àquela requerida pela ré SAINT-GOBAIN – sendo certo que a 

existência das notas juntadas posteriormente, irá contribuir para a 

quantificação e especificação do produto, não podendo se desprezar a 

hipótese de que a aludida informação seja pertinente à realização de 

eventual trabalho pericial... Considerando que a requerida SAINT-GOBAIN 

pretendeu a realização de prova pericial, antes de analisar os 

requerimentos de prova, hei por bem anotar o prazo de 15 (quinze) dias, a 

fim de que a requerida melhor esclareça a necessidade da perícia de 

modo que aponte sobre qual ou quais objetos deverá o trabalho recair, e a 

partir de tais informações, o Juízo possa decidir sobre a pertinência da 

prova e sobre qual área/profissional deverá ser conduzido o trabalho 

pericial. Não obstante, deverá a autora esclarecer no mesmo prazo (15 

dias), se do refazimento do telhado, informado na inicial, houve a 

substituição das telhas, e em caso positivo, qual o local as mesmas foram 

destinadas. Decorrido o prazo, retorne concluso.

4ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 226801 Nr: 12015-10.2017.811.0006

 AÇÃO: Mandado de Segurança com pedido liminar (arts. 1553/51 e 5º, 

LXIX da CF)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: LUCAS EDUARDO ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNEMAT-UNIVERSIDADE DO ESTADO DE 

MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HILARIO SCHIEFELBEIN - 

OAB:12.532-B, ROGERIO ANTONIO DE LIMA - OAB:7.303-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ISSO POSTO, e por tudo mais que dos autos consta, DECIDO:a)DENEGAR 

a segurança e, via de consequência, extinguir o processo, com resolução 

do mérito, forte no artigo 487, inciso I, do CPC;b)Sem custas e honorários 

advocatícios, conforme art. 25 da Lei 12.016/09 e Súmulas 512 do STF e 

105 STJ;c)Desnecessário o reexame necessário, posto que denegada a 

ordem (Lei nº 12.016/09, Art. 14, § 1º);d)Com o trânsito em julgado, 

arquive-se com as baixas e anotações de estilo;e)Publique-se. 

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 148253 Nr: 6717-13.2012.811.0006

 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Ordinário->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARMEM LUCIA RAMOS LEITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BENEDITA IVONE ADORNO - 

OAB:6391/MT, IZABEL CRISTINA CARESSATO GATTASS - 

OAB:9700/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR GERAL DO 

MUNICÍPIO DE CÁCERES - OAB:

 a)JULGAR improcedentes todos os pedidos formulados pela parte autora, 

com força no art. 487, I CPC;b)Sem custas; c)Honorários fixados em 10% 

sobre o valor atualizado da causa a serem arcados pelo autor, sendo 

certo que o valor encontra-se suspenso de exigibilidade em razão da 

gratuidade de Justiça em favor da requerente;d)Processo não sujeito ao 

reexame necessário, forte o art. 496, § 3º, III do CPC/15;e)Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se;

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 90953 Nr: 6108-35.2009.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTADORA FRETÃO LTDA, RODRIGO 

DE PAULA BRITTO, LUIS FERNANDO FRANÇA DA NOVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CALLEB KAELISTON ROMERO 

- OAB:MS/16235, JOÃO LUIZ RABELO DOS SANTOS - OAB:MS/20302, 

OSVALDO GABRIEL LOPES - OAB:MS/19365-B

 Amparada pelo art. 152, inciso VI, do CPC/15, INTIMO a parte autora, na 

pessoa do procurador, via DJE, para que indique a localização dos bens 

oferecidos em garantia (fls. 61/62), para que se proceda à penhora e 

avaliação, no prazo de 10 dias.

Tatiana Rodrigues Barbosa de Sousa Ribeiro

 Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 90953 Nr: 6108-35.2009.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTADORA FRETÃO LTDA, RODRIGO 

DE PAULA BRITTO, LUIS FERNANDO FRANÇA DA NOVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CALLEB KAELISTON ROMERO 

- OAB:MS/16235, JOÃO LUIZ RABELO DOS SANTOS - OAB:MS/20302, 

OSVALDO GABRIEL LOPES - OAB:MS/19365-B

 Amparada pelo art. 152, inciso VI, do CPC/15, INTIMO a parte 

EXECUTADA, na pessoa do procurador, via DJE, para que indique a 

localização dos bens oferecidos em garantia (fls. 61/62), a fim de que se 

proceda à penhora e avaliação, no prazo de 10 dias.

Tatiana Rodrigues Barbosa de Sousa Ribeiro

 Técnica Judiciária

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 153135 Nr: 383-26.2013.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO DE ARRUDA FIALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VINÍCIUS CASTRO CINTRA - 

OAB:10044/MT

 Vistos, etc.

Dos autos, o Juízo restou farta e devidamente garantido pelo bloqueio de 

valores efetivado à fl. 55, revelando-se demasiadamente onerosa a 

manutenção da constrição dos 03(três) veículos bloqueados à fl.81.

Isso posto, e por tudo mais que dos autos consta, decido:

a) Deferir parcialmente o pleito retro (fls.87/90) e proceder à Liberação 

das restrições efetivadas sobre os veículos de fls. 81;

b) Indeferir o pleito de fl. 86 e determinar a intimação do exequente para 

que se manifeste quanto à informação de quitação do débito via 

extrajudicial (fls. 63/64), sob pena de extinção do feito e devolução do 

valor bloqueado via bacenjud;

c) Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 139978 Nr: 9607-56.2011.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO AUGUSTO PAES DE BARROS 

ARGUELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR GERAL DO 

MUNICIPIO DE CÁCERES/MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANE PAES DE BARROS 

ARGUELLO - OAB:11042-B

 CERTIFICO, em cumprimento ao artigos 152, inciso VI e 203, § 4o. do 

NCPC e Provimento n. 56/2007/CGJ/TJ/MT, que procedo à SUSPENSÃO do 

presente feito pelo prazo de 12 (doze) meses, conforme requerido pela 

exequente (fls. 56).

 Tatiana Rodrigues Barbosa de Sousa Ribeiro

Técnica Judiciária

5ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005770-63.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE SANTANA GARCIA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 31/01/2018 Hora: 15:15 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005772-33.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VERIDIANE TREVISAN DAL BEM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANYLO FERREIRA DE ALCANTARA OAB - MT0013724A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 29/01/2018 Hora: 16:45 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005784-47.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA LIRIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 29/01/2018 Hora: 17:00 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005787-02.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

IVAN DA SILVA MIRANDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 30/01/2018 Hora: 15:30 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005791-39.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CONCEICAO DA SILVA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 31/01/2018 Hora: 15:30 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005792-24.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

UANDERSON SILVA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 29/01/2018 Hora: 17:30 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005805-23.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

KARINI DAYANE SIQUEIRA SOUZA VIDAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ MIGUEL CHAMI GATTASS OAB - MT0004060A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 29/01/2018 Hora: 17:45 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005809-60.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

PAOLO TARGIONI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RN COMERCIO VAREJISTA S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência 

de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência Conciliação Juizado Data: 

30/01/2018 Hora: 15:45 (MT), devendo comparecer ao ato acompanhado 

de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005823-44.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILA PEREIRA DE CASTRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS DIEGO DE PAULA FERREIRA OAB - MT21997/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 30/01/2018 Hora: 16:15 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011998-66.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA OAB - MT0015056A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado, 

FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência 

de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência Conciliação Juizado Data: 

30/01/2018 Hora: 16:30 (MT), devendo comparecer ao ato acompanhado 

de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005828-66.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

D M DE SOUZA LARA MOVEIS E UTILIDADES - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NESTOR DA SILVA LARA JUNIOR OAB - MT23137/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTINA CAMPOS CARIOCA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 30/01/2018 Hora: 16:45 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005834-73.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LAILSON ALVES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT0017620A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 30/01/2018 Hora: 17:30 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005835-58.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LAILSON ALVES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT0017620A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 31/01/2018 Hora: 15:45 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005836-43.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:
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BEATRIZ REGINA FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 30/01/2018 Hora: 17:45 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005837-28.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

AMANDA DE PAULA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 31/01/2018 Hora: 16:00 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal, bem como da decisão proferida nos autos que segue 

abaixo transcrita: ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Numero do 

Processo: 1005837-28.2017.8.11.0006 REQUERENTE: AMANDA DE 

PAULA SANTOS REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. 

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito com pedido de 

danos morais e tutela de urgência proposta por Amanda de Paula Santos 

em face de VIVO S/A, a fim de que seja efetuada a exclusão do nome do 

Requerente dos órgãos de restrição ao crédito. Em síntese, o Requerente 

alega que foi surpreendido com o seu nome negativado por uma suposta 

dívida junto à Reclamada. Ocorre que o Requerente jamais manteve 

qualquer vínculo com a Requerida que pudesse ensejar tal ato, razão pela 

qual recorre ao judiciário. É o relatório. Decido. A concessão de tutela 

específica, conforme preceitua os artigo 300 c/c 497 do Código de 

Processo Civil, é perfeitamente possível, desde que seja demonstrada 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo, com escopo de assegurar a obtenção de tutela pelo resultado 

prático equivalente. Após detida análise da inicial e seus documentos, não 

vislumbro presente um dos seus requisitos autorizadores, senão o 

principal, qual seja, perigo de dano, do qual decorre o risco ao resultado 

útil do processo (CPC, art. 300), tendo em vista que há outra inscrição do 

nome do Requerente nos cadastros de restrição ao crédito, anterior à 

discutida na presente lide e de empresas distintas. Desse modo, revendo 

entendimento anterior, indefiro o pedido liminar de retirada do nome da 

parte autora dos cadastros de restrição ao crédito, por entender que a 

retirada da anotação do débito mencionado na exordial não irá modificar o 

status do nome do Requerente naquele órgão diante das diversas 

anotações existentes. Assim, nos termos do dispositivo legal retro 

apontado, c/c art. 373, inc. II, do C.P.C., inverto o ônus da prova em favor 

do Requerente, devendo a Requerida apresentar prova quanto à 

existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo da direito do mesmo, 

nos termos requeridos na inicial. Cite-se e intime-se a parte promovida, 

nos termos e forma legais. No mais, aguarde-se a realização da audiência 

de tentativa de conciliação já designada nos autos. Intimem-se a parte 

Requerente, com as advertências do art. 51, I, da Lei n. 9.099/95. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA 

Juíza de Direito Assinado eletronicamente por: HANAE YAMAMURA DE 

O L I V E I R A 

http://pje.tjmt.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam ID do 

documento: 10054093 17100317112580500000009930148

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005840-80.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIEL VIANA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 31/01/2018 Hora: 16:30 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal, bem como da decisão proferida nos autos que segue 

abaixo transcrita: ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Numero do 

Processo: 1005840-80.2017.8.11.0006 REQUERENTE: GABRIEL VIANA DA 

SILVA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Trata-se de 

ação declaratória de inexistência de débito com pedido de danos morais e 

tutela de urgência proposta por Gabriel Viana da Silva em face de VIVO 

S/A, a fim de que seja efetuada a exclusão do nome do Requerente dos 

órgãos de restrição ao crédito. Em síntese, o Requerente alega que foi 

surpreendido com o seu nome negativado por uma suposta dívida junto à 

Reclamada. Ocorre que o Requerente jamais manteve qualquer vínculo 

com a Requerida que pudesse ensejar tal ato, razão pela qual recorre ao 

judiciário. É o relatório. Decido. A concessão de tutela específica, 

conforme preceitua os artigo 300 c/c 497 do Código de Processo Civil, é 

perfeitamente possível, desde que seja demonstrada probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, com 

escopo de assegurar a obtenção de tutela pelo resultado prático 

equivalente. Após detida análise da inicial e seus documentos, não 

vislumbro presente um dos seus requisitos autorizadores, senão o 

principal, qual seja, perigo de dano, do qual decorre o risco ao resultado 

útil do processo (CPC, art. 300), tendo em vista que há outra inscrição do 

nome do Requerente nos cadastros de restrição ao crédito, anterior à 

discutida na presente lide e de empresas distintas. Desse modo, revendo 

entendimento anterior, indefiro o pedido liminar de retirada do nome da 

parte autora dos cadastros de restrição ao crédito, por entender que a 

retirada da anotação do débito mencionado na exordial não irá modificar o 

status do nome do Requerente naquele órgão diante das diversas 

anotações existentes. Assim, nos termos do dispositivo legal retro 

apontado, c/c art. 373, inc. II, do C.P.C., inverto o ônus da prova em favor 

do Requerente, devendo a Requerida apresentar prova quanto à 

existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo da direito do mesmo, 

nos termos requeridos na inicial. Cite-se e intime-se a parte promovida, 

nos termos e forma legais. No mais, aguarde-se a realização da audiência 

de tentativa de conciliação já designada nos autos. Intimem-se a parte 

Requerente, com as advertências do art. 51, I, da Lei n. 9.099/95. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA 

Juíza de Direito Assinado eletronicamente por: HANAE YAMAMURA DE 

O L I V E I R A 

http://pje.tjmt.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam ID do 

documento: 10054589 17100317112309100000009930632

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005854-64.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LEDINA VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 31/01/2018 Hora: 17:15 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005867-63.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO ESPINOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)
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INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 31/01/2018 Hora: 17:30 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001976-68.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARIA DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Henrique Luiz de Souza Carvalho Domingues OAB - GO0024720A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NATURA COSMÉTICOS S.A (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 01/02/2018 Hora: 13:00 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005871-03.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANO GOMES DE MAGALHAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 25/01/2018 Hora: 13:45 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005497-84.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE WILSON ALMEIDA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT0017620A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 25/01/2018 Hora: 14:15 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007102-65.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DANILO JEFFERSON DAVID DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 25/01/2018 Hora: 14:30 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007103-50.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANA COSTA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AMERICEL S/A (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 25/01/2018 Hora: 15:00 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007105-20.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAM THIAGO DE SOUZA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 25/01/2018 Hora: 15:15 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007106-05.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO SERGIO MENDES DE SOUZA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 25/01/2018 Hora: 15:30 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007107-87.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANA AGUILLERA PORTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 25/01/2018 Hora: 15:45 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011279-89.2013.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ODAIR GRIZOSTIMO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO COLLEGIO ALVES OAB - MT0005403A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

feliciano lyra moura OAB - MT0015758S (ADVOGADO)

 

AUTOS RETORNADOS DA TURMA RECURSAL, MANIFESTEM AS PARTES 
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EM 5 DIAS PARA REQUERER O QUE ENTENDER PERTINENTE SOB PENA 

DE REMESSA DOS AUTOS AO ARQUIVO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010577-46.2013.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRO GONCALVES PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GRACE ALVES DA SILVA OAB - MT15888/O (ADVOGADO)

LUCIANA DORRIGUETTE DE OLIVEIRA OAB - MT0015336A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

AUTOS RETORNADOS DA TURMA RECURSAL, MANIFESTEM AS PARTES 

EM 5 DIAS PARA REQUERER O QUE ENTENDER PERTINENTE SOB PENA 

DE REMESSA DOS AUTOS AO ARQUIVO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010040-21.2011.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ ANTONIO DA SILVA (REQUERENTE)

DALILA MATOS BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON ALVES DE ABREU OAB - MT0012172A (ADVOGADO)

MARLY DE FATIMA FERREIRA OAB - MT0004727A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIANA ARAVECHIA PALMITESTA OAB - SP0299951A (ADVOGADO)

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

AUTOS RETORNADOS DA TURMA RECURSAL, MANIFESTEM AS PARTES 

EM 5 DIAS PARA REQUERER O QUE ENTENDER PERTINENTE SOB PENA 

DE REMESSA DOS AUTOS AO ARQUIVO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010041-64.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MILTON SILVA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS CARVALHO FARIA OAB - MT0018744A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

AUTOS RETORNADOS DA TURMA RECURSAL, MANIFESTEM AS PARTES 

EM 5 DIAS PARA REQUERER O QUE ENTENDER PERTINENTE SOB PENA 

DE REMESSA DOS AUTOS AO ARQUIVO

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 212014 Nr: 893-97.2017.811.0006

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO ALVES PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALTER DA SILVA COSTA - 

OAB:9704-A

 Vistos etc;

I - Cumpra-se conforme deprecado.

II - Designo audiência para a inquirição da testemunha para o dia 

24/01/2018, às 15h10min.

III - Comunique-se o Juízo Deprecante acerca da data e horário 

designados para a realização da referida audiência.

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 209984 Nr: 10028-70.2016.811.0006

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERALDO DOS REIS NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jaiceli Camarin Pietrobon - 

OAB:16.897

 Vistos etc;

Vistos etc;

I - Cumpra-se conforme deprecado.

II - Designo audiência para a inquirição da testemunha para o dia 

24/01/2018, às 15h55min.

III - Comunique-se o Juízo Deprecante acerca da data e horário 

designados para a realização da referida audiência.

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 212014 Nr: 893-97.2017.811.0006

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO ALVES PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALTER DA SILVA COSTA - 

OAB:9704-A

 INTIMAÇÃO DA DEFESA DA AUDIÊNCIA DESIGNADA PARA O DIA 24 

JANEIRO DE 2018, ÀS 15H:10MIN, E DA DECISÃO A SEGUIR TRANSCRITA: 

"Vistos etc; Vistos etc; I - Cumpra-se conforme deprecado. II - Designo 

audiência para a inquirição da testemunha para o dia 24/01/2018, às 

15h10min. III - Comunique-se o Juízo Deprecante acerca da data e horário 

designados para a realização da referida audiência. Intimem-se. 

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

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 205449 Nr: 6908-19.2016.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOELCIO DA GUIA FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GASPAR SCHMIDT - OAB:6175

 Intimar o advogado do denunciado, Dr. Gaspar Schmidt, para que 

apresente memoriais finais nos autos, dentro do prazo legal.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 212528 Nr: 1263-76.2017.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO FERNANDO DA CRUZ SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BARBARA MARIA LIMA 

PEREIRA - OAB:22212, MAURO LEMES DA SILVA JUNIOR - OAB:14374

 Intimar os advogados do denunciado, Dr. Mauro Lemes da Silva Junior e 

Dra. Barbara Maria Lima Pereira, para que apresente memoriais finais nos 

autos, dentro do prazo legal.

3ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 136091 Nr: 5254-70.2011.811.0006

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

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDER DA SILVA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IVONIR ALVES DIAS - 

OAB:13310/MT, ROBERSON SIQUEIRA DE MELO - OAB:18701/O

 CERTIFICO PARA OS DEVIDOS FINS QUE NESTA DATA IMPULSIONEI 

ESTES AUTOS A FIM DE INTIMAR O(S) ADVOGADO(S) DO(S) RÉU(S) 

ACIMA CITADO(S) CONSTANTE NO POLO PASSIVO, PARA 

MANIFESTAR-SE NOS AUTOS COM RELAÇÃO AO CÁLCULO PENAL DE 

FL. 419.

Comarca de Diamantino

1ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000291-92.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA HELENA DE MOURA SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

D I A M A N T I N O  D E S P A C H O  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1 0 0 0 2 9 1 - 9 2 . 2 0 1 7 . 8 . 1 1 . 0 0 0 5  R E Q U E R E N T E :  B R A D E S C O 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: MARIA HELENA 

DE MOURA SANTOS Vistos etc. Intime-se a parte autora para dar 

prosseguimento no feito, no prazo de 15 (quinze) dias. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às providências. Diamantino, 14 

de dezembro de 2017. André Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000551-72.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ GONZAGA DE FIGUEIREDO FILHO - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

D I A M A N T I N O  D E S P A C H O  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1000551-72.2017.8.11.0005 EXEQUENTE: BANCO BRADESCO S.A. 

EXECUTADO: LUIZ GONZAGA DE FIGUEIREDO FILHO - ME Vistos etc. Por 

versar a causa sobre direitos que admitem transação, designo audiência 

de conciliação para o dia 11 de abril de 2018, às 15:00 horas. 

Encaminhem-se os autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania (CEJUSC). Conste a advertência do não comparecimento 

injustificado das partes à audiência de conciliação será considerado ato 

atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até dois 

por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, 

revertida em favor da União ou do Estado (art. 334, § 8º, do CPC). 

Intimem-se as partes por meio de seus procuradores. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências. Diamantino, 14 de dezembro 

de 2017. André Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000869-55.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON SANCHES (EXECUTADO)

AGROPECUARIA VALE DA SERRA IND. COMERCIO IMP. E EXP. LTDA - ME 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

D I A M A N T I N O  D E S P A C H O  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1000869-55.2017.8.11.0005 EXEQUENTE: BANCO BRADESCO S.A. 

EXECUTADO: AGROPECUARIA VALE DA SERRA IND. COMERCIO IMP. E 

EXP. LTDA - ME, EDSON SANCHES Vistos etc. Intime-se a parte exequente 

para providenciar o preparo da carta precatória de citação, no prazo de 

05 (cinco) dias, sob pena de extinção do feito. Intime-se. Cumpra-se. Às 

providências. Diamantino, 14 de dezembro de 2017. André Luciano Costa 

Gahyva Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001043-64.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON SANCHES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

D I A M A N T I N O  D E S P A C H O  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1001043-64.2017.8.11.0005 EXEQUENTE: BANCO BRADESCO S.A. 

EXECUTADO: EDSON SANCHES Vistos etc. Intime-se a parte exequente 

para providenciar o preparo da carta precatória de citação, no prazo de 

05 (cinco) dias, sob pena de extinção do feito. Intime-se. Cumpra-se. Às 

providências. Diamantino, 14 de dezembro de 2017. André Luciano Costa 

Gahyva Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000579-40.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA LEMES IZEPILOVSKI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILSON JOAQUIM SOARES OAB - MT15608/O (ADVOGADO)

NADIELLY GARBIN FEITOSA OAB - MT0013940A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

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

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A (ADVOGADO)

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

D I A M A N T I N O  D E S P A C H O  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1000579-40.2017.8.11.0005 AUTOR: JULIANA LEMES IZEPILOVSKI RÉU: 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, SEGURADORA 

LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos etc. Intime-se, 

pessoalmente, o perito acerca de sua nomeação, para manifestação no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de desobediência. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às providências. Diamantino, 14 

de dezembro de 2017. André Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1000848-79.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ODVAN DALAMARIA BARBOSA DE SA (AUTOR)

VANEIS DALAMARIA (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSÉ ABELARDO XAVIER (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

D I A M A N T I N O  D E S P A C H O  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1000848-79.2017.8.11.0005 AUTOR: VANEIS DALAMARIA, ODVAN 

DALAMARIA BARBOSA DE SA RÉU: JOSÉ ABELARDO XAVIER Vistos 
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etc. Intimem-se os autores para se manifestarem acerca da certidão do 

Oficial de Justiça (fls.42), no prazo de 15 (quinze) dias. Intime-se. 

Cumpra-se. Às providências. Diamantino, 14 de dezembro de 2017. André 

Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1000719-74.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO ARAUJO MALAQUIAS (AUTOR)

ELIENE VASCONCELOS MAGALHAES (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAQUIM ANTONIO PEREIRA (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

D I A M A N T I N O  D E S P A C H O  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1000719-74.2017.8.11.0005 AUTOR: LEONARDO ARAUJO MALAQUIAS, 

ELIENE VASCONCELOS MAGALHAES RÉU: JOAQUIM ANTONIO PEREIRA 

Vistos etc. Defiro o pedido de fls. 76/77. Intimem-se os autores para 

providenciarem os documentos requeridos à fl. 76, no prazo de 15 

(quinze) dias. Com a juntada dos documentos, abra-se vistas ao Estado 

de Mato Grosso para manifestação. Intime-se. Cumpra-se. Às 

providências. Diamantino, 14 de dezembro de 2017. André Luciano Costa 

Gahyva Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000518-82.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

BAYER S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELSO UMBERTO LUCHESI OAB - SP76458 (ADVOGADO)

ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA FREITAS OAB - SP166496 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO ROBERTO YANO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

D I A M A N T I N O  D E S P A C H O  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1000518-82.2017.8.11.0005 EXEQUENTE: BAYER S.A. EXECUTADO: 

JOAO ROBERTO YANO Vistos etc. Intime-se a parte autora para se 

manifestar acerca da negativa de citação às fls. 91/92, no prazo de 05 

(cinco) dias. Intime-se. Cumpra-se. Às providências. Diamantino, 14 de 

dezembro de 2017. André Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1000658-19.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

IZAINA PULQUERIA DE SANTANA (REQUERENTE)

ROSIMEIRE MARIA DE SANTANA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA - ALVARÁ JUDICIAL (INTERESSADO)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

D I A M A N T I N O  D E S P A C H O  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1000658-19.2017.8.11.0005 REQUERENTE: IZAINA PULQUERIA DE 

SANTANA, ROSIMEIRE MARIA DE SANTANA INTERESSADO: JURISDIÇÃO 

VOLUNTÁRIA - ALVARÁ JUDICIAL Vistos etc. Defiro o pedido de fls 

72/73. Intimem-se os autores para se manifestarem acerca do ofício de 

fls.68/69, tendo em vista constar valores inferiores ao mencionado na 

inicial, no prazo de 15 (quinze) dias. Intime-se. Cumpra-se. Às 

providências. Diamantino, 14 de dezembro de 2017. André Luciano Costa 

Gahyva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1001594-44.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

GERMINORTE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - EPP (EMBARGANTE)

ADRIANA DE ALMEIDA BRANCO SANCHES (EMBARGANTE)

FERNANDA PIOVEZAN FIGUEIREDO SANCHES (EMBARGANTE)

CASSIANO LOURENCO SANCHES (EMBARGANTE)

VICTOR LOURENCO SANCHES (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CASSIANO LOURENCO SANCHES OAB - MT0011333A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (EMBARGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

D I A M A N T I N O  D E S P A C H O  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1001594-44.2017.8.11.0005 EMBARGANTE: VICTOR LOURENCO 

SANCHES, ADRIANA DE ALMEIDA BRANCO SANCHES, FERNANDA 

PIOVEZAN FIGUEIREDO SANCHES, CASSIANO LOURENCO SANCHES, 

GERMINORTE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - EPP EMBARGADO: 

BANCO DO BRASIL S.A Vistos etc. Trata-se de Embargos à Execução 

opostos por GERMINORTE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA – EPP e 

OUTROS em face de BANCO DO BRASIL S/A, todos devidamente 

qualificados nos autos, postulando o recebimento no efeito suspensivo. 

Instruiu a inicial com documentos, às fls. 34/450. É o necessário relato. 

Fundamento. DECIDO. O pedido de assistência judiciária gratuita deve ser 

indeferido. Diante da situação fática, entendo que deve o magistrado 

valer-se de critérios objetivos, com o fim de apurar se os requerentes 

possuem ou não condições de suportar as despesas processuais. 

Analisando o caso sob a ótica do direito ao benefício, tem-se que o 

acesso à justiça é garantia individual e fundamental do cidadão. O 

legislador constituinte para viabilizar o acesso a justiça disponibilizou 

meios para o alcance da prestação jurisdicional, entre eles está o 

benefício da assistência judiciária gratuita, garantia esculpida no inciso 

LXXIV da Constituição da República e vigente no ordenamento jurídico 

brasileiro desde a publicação da lei n.º 1.060/50, sendo que esta 

assistência consubstancia-se, além da condição de pobreza, pelo aspecto 

da impossibilidade de custear os atos processuais sem prejuízo próprio ou 

de seus familiares. Entretanto, conforme leciona Nelson Nery Jr e Rosa 

Maria Andrade Nery, quando na dúvida fundada quanto à pobreza: “O juiz 

da causa, valendo-se de critérios objetivos, pode entender que a natureza 

da ação movida pelo interessado demonstra que ele possui porte 

econômico para suportar as despesas do processo. A declaração pura e 

simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que 

se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, 

não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se 

curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar 

evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele 

que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, 

fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou 

não o benefício”. (Código de Processo Civil – Comentado, 9ª ed. Ver. atual. 

e ampl. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2006, p. 1184). No 

caso em comento, os embargantes não demonstraram diante dos 

documentos colacionados aos autos impossibilidade em arcar com as 

custas do processo. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de justiça 

gratuita. Intime-se o procurador da parte embargante para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, efetue o pagamento das custas processuais, sob 

pena de indeferimento da exordial e/ou cancelamento da distribuição, 

(NCPC, 320 e 321), comprovar o pagamento integral das custas (item 

2.14.2.1 da CNGC/MT). Decorrido o prazo ‘in albis’, certifique-se e 

venham-me os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Às providências. 

Diamantino, 14 de dezembro de 2017. André Luciano Costa Gahyva Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001673-23.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NILO ALVES SAMPAIO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

D I A M A N T I N O  D E S P A C H O  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1001673-23.2017.8.11.0005 REQUERENTE: AYMORE REQUERIDO: NILO 

ALVES SAMPAIO Vistos, etc. Faculto a parte autora a emenda da inicial 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento e 

consequentemente o cancelamento da distribuição (NCPC, 320 e 321), 

comprovar o pagamento integral das custas (item 2.14.2.1 da CNGC/MT). 

Decorrido o prazo ‘in albis’, certifique-se e venham-me os autos 
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conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Às providências. Diamantino, 14 de 

dezembro de 2017. André Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001675-90.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR MACHIONE MORI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA MARIA DE OLIVEIRA BARROS OAB - MT14663/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

D I A M A N T I N O  D E S P A C H O  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1001675-90.2017.8.11.0005 REQUERENTE: JULIO CESAR MACHIONE MORI 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos etc. Faculto à parte autora a 

emenda da inicial para, no prazo de 15 (quinze) dias, juntar aos autos 

declaração de hipossuficiência e declaração de imposto de renda, com 

intuito de comprovar impossibilidade de pagamento de custas. Decorrido o 

prazo ‘in albis’, certifique-se e venham-me os autos conclusos. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às providências. Diamantino, 14 

de dezembro de 2017. André Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1001655-02.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUSA MARIA SCANDAROLI CONCI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO SCHWAB MATOZO OAB - MT0005849A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Detran/MT (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

D I A M A N T I N O  D E S P A C H O  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1001655-02.2017.8.11.0005 REQUERENTE: CLEUSA MARIA SCANDAROLI 

CONCI REQUERIDO: DETRAN/MT Vistos etc. Faculto à parte autora a 

emenda da inicial para, no prazo de 15 (quinze) dias, juntar aos autos 

declaração de hipossuficiência. Decorrido o prazo ‘in albis’, certifique-se e 

venham-me os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Às providências. Diamantino, 14 de dezembro de 2017. André 

Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 42648 Nr: 3427-95.2009.811.0005

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Castrillo Advogado e Assossiados, Andre Castrillo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wadson Ribeiro Rangel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Castrillo - OAB:3990/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Chamo o feito à ordem.

A decisão de fls. 123/124, determinou o levantamento dos valores 

penhorados, em virtude da inercia da parte devedora, porém a certidão de 

fls. 122 assinala a inercia da parte autora e não da parte devedora.

Verifico, ainda que a parte devedora não foi intimada da penhora, 

consoante certidão de fls. 179, nos autos do processo em apenso 

tombado sob nº 3334-69.2008.811.0005 (código 38499).

Ante o exposto, CANCELO as decisões de fls. 123/124 e fl. 128 em virtude 

da não intimação do devedor acerca da penhora.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 12311 Nr: 241-45.2001.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sebaldo Keller, Terezinha Ivone Colvero Keller

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Laércio Faeda - OAB:3589-B/MT, 

Luciana Alcântara - OAB:5.276/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Intime-se o exequente acerca da distribuição do feito, bem como para dar 

prosseguimento no feito.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 2442 Nr: 534-88.1996.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ivete Terezinha Salton Mello

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

- OAB:OAB/MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Intime-se a parte exequente para apresentar planilha atualizada do débito.

Aportando os cálculos, venham-me os autos conclusos, para análise dos 

pedidos da parte exequente.

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

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 31266 Nr: 2029-21.2006.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Produquímica Indústria e Comércio Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sontag Comércio e Representações Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nivia Najara Fornari Cenci - 

OAB:8.911 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Persio Oliveira Landim - 

OAB:12.295/MT

 Vistos etc.

Em postulado de fls. 249/250 a parte exequente requer expedição de 

imissão de posse nos imóveis matriculados sob nº 35.718, nº 35.719, nº 

35.720 e nº 35.721 – RGI da Comarca de Diamantino, em virtude da 

adjudicação.

Da análise dos autos, verifico que a parte credora adjudicou os imóveis 

acima mencionados, bem como já foi expedida carta de adjudicação (fls. 

194), assim não existe impedimento para o deferimento do pedido.

 Nesse sentido:

 "AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. COBRANÇA DE 

COTAS CONDOMINIAIS. ADJUDICAÇÃO. IMISSÃO NA POSSE. 

POSSIBILIDADE. PRAZO DE QUINZE DIAS PARA DESOCUPAÇÃO. 

SUFICIÊNCIA. Ao adquirente de imóvel adjudicado em execução, não se 

exige a propositura de nova ação para imitir-se na posse do bem, podendo 

fazê-lo nos autos do processo executivo. Conquanto o assinado prazo de 

quinze dias não seja propriamente o ideal, não se pode dizer seja 

insuficiente, sendo de levar-se em conta que a adjudicação já ocorreu há 

mais de seis meses e o agravante providência alguma tomou. Agravo 

improvido. Decisão monocrática". (TJRS, AI n. 70027631191, 18ª Câmara 

Cível, Rel. Des. Cláudio Augusto Rosa Lopes Nunes, J. 12-12-2008).

 Portanto, a aquisição e transferência do imóvel, adjudicado pela 

exequente, habilita o ao direito de obter a imissão na posse (direta) do bem 

adquirido, não havendo nada a obstaculizar a imissão na posse, que 

advém da condição de plena propriedade do adjudicante.

Ante o exposto, expeça-se mandado de intimação ao(s) ocupante(s) dos 

imóveis adjudicados pela parte credora para, no prazo de 20 (vinte) dias, 

a contar da intimação, desocupar o imóvel.

Caso os imóveis não sejam desocupados no prazo, procedam-se com a 

imissão na posse, devendo o Oficial de Justiça diligenciar de maneira mais 

cautelosa possível, podendo utilizar-se de força policial, caso necessário, 

o que desde já fica autorizado, devendo, ainda, certificar detalhadamente 

o ocorrido.

Expeçam-se os mandados necessários.

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

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 40707 Nr: 1522-55.2009.811.0005
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Renato Calixto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV Financeira S/A Crédito, Financiamento e 

Investimentos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriana Paula Tanssini 

Rodrigues Silva - OAB:10361/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cristiane Bellinati Garcia 

Lopes - OAB:11.877-A-MT, Gilberto Borges da Silva - 

OAB:58.647/PR, Herta Monteiro de Oliveira - OAB:OAB/RS 73.787

 Vistos etc.

Do postulado de fl.304, expeça-se certidão ao perito com escopo do 

recebimento dos honorários periciais pelo Estado.

Após as formalidades legais, arquivem-se os autos.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 37361 Nr: 2216-58.2008.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges Martins

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Ezidio Borim Capeleto., Jodemar Capeleto, 

Roberto Aparecido Capeleto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:OAB/MS13.994-A, Renato Chagas Correa da Silva - 

OAB:8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilberto Donizeti Capeleto - 

OAB:10471/MT, Gildo Capeleto - OAB:7288-A

 Ante o exposto, PROCEDA-SE com a penhora, juntando aos autos o 

recibo de protocolamento de bloqueio de valores emitido pelo sistema 

Bacen Jud.Realizado o bloqueio do numerário, intime-se a parte devedora 

para que, querendo, ofereça impugnação no prazo legal.Infrutífera a 

providência, intime-se a parte exequente para no prazo de 05 (cinco) dias, 

que indique bens penhoráveis da parte executada, sob pena de 

arquivamento do feito.Nos termos do § 1º, do art.1º do Provimento nº. 

04/2007-CGJ, os autos permanecerão em gabinete até que se processe a 

ordem de bloqueio requisitada perante as instituições financeiras por meio 

do sistema Bacenjud.Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.Às Providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 43848 Nr: 513-24.2010.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Osvaldo Mori, Rosina Machione Mori, Kroling e Oliveira 

Advogados Associados

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Maria de Oliveira Barros 

Carvalho - OAB:14663, Indianara Conti Kroling - OAB:11097/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA CARINA UEHARA 

PAULA DE LARA - OAB:21387-B, Cinara Campos Carneiro - 

OAB:8521, Dariel Elias de Souza - OAB:OAB/11.945-B, Fabiula Muller 

Koenig - OAB:OAB/PR 22.819, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - 

OAB:OAB/MT 17.980-A, Marcelo Guimarães Marotta - OAB:AM 

10.856

 Vistos etc.

Converto em diligência os embargos de declaração.

Determino que o Banco do Brasil S/A, junte aos autos os documentos que 

compravam a existência de dívida da autora Srª Rosina Machione Mori, 

junto a instituição financeira.

 Lado outro, postergo a análise do pedido em postulado de fls. 747/756, 

até a partilha de bens no inventário, visto que com a morte do autor da 

herança, abre-se a sucessão e inicia-se o inventário, quando serão 

apurados os bens por ele deixados, para que possam pertencer 

legalmente aos seus herdeiros e legatários.

A herança é constituída pelo acervo patrimonial e dívidas (obrigações) 

deixadas por seu autor. Aos credores do autor da herança, é facultada, 

antes da partilha dos bens transmitidos, a habilitação de seus créditos no 

juízo do inventário ou o ajuizamento de ação em face do espólio.

Sem prejuízo o exposto, expeça-se alvará judicial em relação aos 

honorários advocatícios em favor das procuradoras, na conta indicada 

aos autos.

Intimem-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 15645 Nr: 1826-98.2002.811.0005

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ana Margarida de Jesus

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

- OAB:OAB/MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - Unidade de Diamantino - OAB:

 Ante o exposto, PROCEDA-SE com a penhora, juntando aos autos o 

recibo de protocolamento de bloqueio de valores emitido pelo sistema 

Bacen Jud.Realizado o bloqueio do numerário, intime-se a parte devedora 

para que, querendo, ofereça impugnação no prazo legal.Infrutífera a 

providência, intime-se a parte exequente para no prazo de 05 (cinco) dias, 

que indique bens penhoráveis da parte executada, sob pena de 

arquivamento do feito.Nos termos do § 1º, do art.1º do Provimento nº. 

04/2007-CGJ, os autos permanecerão em gabinete até que se processe a 

ordem de bloqueio requisitada perante as instituições financeiras por meio 

do sistema Bacenjud.Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.Às Providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 40712 Nr: 1532-02.2009.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dalva Luciana do Nascimento Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Associação Beneficente de Saúde Dos 

Militares do Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Francisco Jaime Vasconcelos 

Santos - OAB:9569/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DELCIO JULIO BENTO JUNIOR 

- OAB:15302, Luiz Augusto Pires Cezário - OAB:2090-MT, Tairo 

Domingos Dorta - OAB:16.917

 Ante o exposto, PROCEDA-SE com a penhora, juntando aos autos o 

recibo de protocolamento de bloqueio de valores emitido pelo sistema 

Bacen Jud.Realizado o bloqueio do numerário, intime-se a parte devedora 

para que, querendo, ofereça impugnação no prazo legal.Infrutífera a 

providência, intime-se a parte exequente para no prazo de 05 (cinco) dias, 

que indique bens penhoráveis da parte executada, sob pena de 

arquivamento do feito.Nos termos do § 1º, do art.1º do Provimento nº. 

04/2007-CGJ, os autos permanecerão em gabinete até que se processe a 

ordem de bloqueio requisitada perante as instituições financeiras por meio 

do sistema Bacenjud.Sem prejuízo do exposto, proceda-se conforme 

requerido em petitório de fls. 244 e decisão exarada nos autos.Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Às Providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 41894 Nr: 2698-69.2009.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ludovico Antonio Merigh, Gian Carlo Leão Preza, 

Fabiana Fernandes Merigh Preza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Natalino Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiana Hernandes Merighi - 

OAB:MT/9139, Gian Carlo Leão Preza - OAB:8431/MT, Ludovico 

Antonio Merighi - OAB:24.821

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ivaldir Paulo Muhl - 

OAB:14.573, Mirian Cristina Rahman Mühl - OAB:MT 4624

 Ante o exposto, PROCEDA-SE com a penhora, juntando aos autos o 

recibo de protocolamento de bloqueio de valores emitido pelo sistema 

Bacen Jud.Realizado o bloqueio do numerário, intime-se a parte devedora 
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para que, querendo, ofereça impugnação no prazo legal.Infrutífera a 

providência, intime-se a parte exequente para no prazo de 05 (cinco) dias, 

que indique bens penhoráveis da parte executada, sob pena de 

arquivamento do feito.Nos termos do § 1º, do art.1º do Provimento nº. 

04/2007-CGJ, os autos permanecerão em gabinete até que se processe a 

ordem de bloqueio requisitada perante as instituições financeiras por meio 

do sistema Bacenjud.Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.Às Providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 85704 Nr: 1179-54.2012.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Olivia Indústria e Comércio de Cereais Ltda - 

ME, Wander Pupulin, Elza Salete Guyss, Vilson Guyss

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

OAB:OAB/PR 22.819, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - 

OAB:OAB/MT 17.980-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gabriela Cocco Busanello 

Benevides - OAB:9770/MT, Thiago Barreto Penteado Silvestre - 

OAB:14894/MT

 Ante o exposto, PROCEDA-SE com a penhora, juntando aos autos o 

recibo de protocolamento de bloqueio de valores emitido pelo sistema 

Bacenjud.Realizado o bloqueio do numerário, intime(m)-se o(s) 

devedor(es) para que, querendo, ofereça(m) embargos no prazo 

legal.Infrutífera a providência, intime(m)-se a(s) parte(s) exequente(s) 

para no prazo de 05 (cinco) dias, que indique(m) bens penhoráveis da(s) 

parte(s) executada(s), sob pena de arquivamento do feito.Nos termos do 

§ 1º, do art.1º do Provimento nº. 04/2007-CGJ, os autos permanecerão em 

gabinete até que se processe a ordem de bloqueio requisitada perante as 

instituições financeiras por meio do sistema Bacenjud.Intime(m)-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Às Providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 449 Nr: 209-84.1994.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Hugo Nascimento Picada, José Maria de 

Souza Picada

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Athala de Oliveira 

Shcaira - OAB:20495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Otavio Picada Gazen - 

OAB:14459/RS

 Ante o exposto, PROCEDA-SE com a penhora, juntando aos autos o 

recibo de protocolamento de bloqueio de valores emitido pelo sistema 

Bacenjud.Realizado o bloqueio do numerário, intime(m)-se o(s) 

devedor(es) para que, querendo, ofereça(m) embargos no prazo 

legal.Infrutífera a providência, intime(m)-se a(s) parte(s) exequente(s) 

para no prazo de 05 (cinco) dias, que indique(m) bens penhoráveis da(s) 

parte(s) executada(s), sob pena de arquivamento do feito.Nos termos do 

§ 1º, do art.1º do Provimento nº. 04/2007-CGJ, os autos permanecerão em 

gabinete até que se processe a ordem de bloqueio requisitada perante as 

instituições financeiras por meio do sistema Bacenjud.Intime(m)-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Às Providências.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000128-49.2016.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DAS DORES DA SILVA CANELA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO SILVA DOS SANTOS OAB - MT19602/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AMERICEL S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

D I A M A N T I N O  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1000128-49.2016.8.11.0005 AUTOR: MARIA DAS DORES DA SILVA 

CANELA RÉU: AMERICEL S/A Vistos etc. Trata-se de Reclamação 

Ordinária ajuizada por MARIA DAS DORES SILVA CANELA em face de 

CLARO S/A, ambas devidamente qualificadas nos autos. Em postulado de 

fls. 80/81, as partes entabularam acordo, pugnando pela homologação. Em 

petitório de fls. 83/85, a parte autora informa que o acordo foi cumprido em 

sua integralidade. A decisão de fls. 87/88 homologou o acordo e 

suspendeu o feito. É o necessário relato. DECIDO. Diante da homologação 

do acordo e cumprimento do mesmo, JULGO EXTINTO o feito por sentença 

com resolução de mérito, e o faço com fundamento no art. 487, inciso III, 

alínea ‘b’, do Novo Código de Processo Civil. Proceda-se a liberação do 

valor acordado, conforme requerido, mediante a expedição de competente 

alvará de levantamento, a serem depositados na conta bancária indicada à 

fl. 91, após, preclusa as vias ordinárias. Comunique-se a parte autora, via 

postal, acerca da expedição de alvará de liberação da quantia depositada 

em Juízo na conta informada por seu(sua) advogado(a). Custas e 

honorários conforme pactuados. Intimem-se as partes por meio de seus 

procuradores. Observadas as formalidades legais, arquive-se. Às 

providências. Cumpra-se. Diamantino/MT, 14 de dezembro de 2017. André 

Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

2ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1000249-43.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDA CARDOSO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

celito liliano bernardi OAB - MT0007008S-B (ADVOGADO)

KATIA MATIAS DE CAMARGO BRAGHIN OAB - MT21659/O (ADVOGADO)

Felipe Augusto Stüker OAB - MT15536/B-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

 

INTIMO A PATRONA DA REQUERENTE PARA COMPARECER PERANTE 

ESTE JUIZO A FIM DE RETIRAR O ALVARÁ JUDICIAL

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001638-63.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDA JOSEFA PAULINO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEJANGO RIBER OLIVEIRA CAMPOS OAB - MT0008874A-B 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE DIAMANTINO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

D I A M A N T I N O  D E S P A C H O  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1001638-63.2017.8.11.0005 AUTOR: RAIMUNDA JOSEFA PAULINO RÉU: 

MUNICIPIO DE DIAMANTINO I. Os benefícios da gratuidade da Justiça 

somente devem ser deferidos ou mantidos a parte “com insuficiência de 

recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os 

honorários advocatícios”[1]. Esse dispositivo deve ser analisado com uma 

interpretação da Constituição Federal, mais precisamente em seu artigo 5º, 

inciso LXXIV, que prevê: “o Estado prestará assistência jurídica integral e 

gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos” É evidente, 

portanto, que o Texto Maior dispõe que somente aos que 

comprovadamente demonstrarem a insuficiência de recursos é que o 

Estado prestará a assistência jurídica integral. Assim, não basta a mera 

afirmação da parte de que não tem condições de pagar as custas do 

processo. Com efeito, o advento do novo Estado Constitucional trouxe, 

como era de se esperar, uma nova ordem jurídica e nesse contexto – 

considerando o que interessa ao caso vertente – aquele que necessita do 

benefício da assistência judiciária gratuita deve prová-lo, sob pena de não 

ter direito ao benefício. De outro norte, verifico que tem sido recorrente o 

ingresso de ações onde se pede indiscriminadamente o benefício da 

Justiça gratuita, o que pode indicar uma aventura judicial. É certo que o 

simples deferimento do pedido de Justiça gratuita sem a real comprovação 

de sua necessidade pode dar azo para aventura judicial, já que em caso 

de não procedência do pedido a parte não terá nenhum ônus. Nesse 
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aspecto é certo que a autora tem renda mensal de aproximadamente R$ 

9.000,00, aliado ao fato de que é proprietária de 02 veículos de alto valor. 

É possível verificar, neste juízo de cognição horizontal, que a autora não é 

pessoa carente de recurso financeiro. Aliás, ressalto que alterar a 

verdade dos fatos e usar do processo para conseguir objetivo ilegal 

configura litigância de má-fé, conforme artigo 80, incisos II e III, do Código 

de Processo Civil. Posto isso, considerando a falta dos pressupostos 

legais para o deferimento da gratuidade determino a intimação da parte 

autora para, em 15 dias, comprovar o direito ao benefício, sob pena de 

indeferimento, conforme prevê o artigo 99, § 2º, do Código de Processo 

Civil, além da aplicação das sanções caso se constate a litigância de 

má-fé. II. Int. Diamantino/MT, 15 de dezembro de 2017. Gerardo Humberto 

Alves Silva Junior Juiz de Direito [1] Artigo 98 do Código de Processo Civil.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001354-55.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO FERREIRA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDER PEREIRA DE ASSIS OAB - MT0008066A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLEONICE HURTADO DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

D I A M A N T I N O  D E S P A C H O  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1001354-55.2017.8.11.0005 REQUERENTE: SEBASTIAO FERREIRA DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: CLEONICE HURTADO DE OLIVEIRA I. Dê-se vista 

ao autor do parecer ministerial. Diamantino/MT, 15 de dezembro de 2017. 

Gerardo Humberto Alves Silva Junior Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1001530-34.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

DEVAIL MARIA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO DE ALMEIDA SANTANA SOUZA OAB - MT0018618A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

D I A M A N T I N O  D E S P A C H O  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1001530-34.2017.8.11.0005 REQUERENTE: DEVAIL MARIA DE SOUZA I – 

Defiro o pedido de justiça gratuita. II – Intime a requerente para apresentar 

certidão de casamento, bem como para juntar aos autos certidão negativa 

de tributos municipais, estaduais e federais (artigo 722 do Código de 

Processo Civil). III – Oficie-se à Previdência Social requisitando 

informações acerca do cadastro de eventuais dependentes e 

beneficiários habilitados do de cujus eventualmente cadastrados. IV– 

Dê-se vista ao Ministério Público. Diamantino/MT, 07 de dezembro de 2017. 

Gerardo Humberto Alves Silva Junior Juiz de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 83741 Nr: 2787-24.2011.811.0005

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MdFdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MRdO

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

de Mato Grosso - Unidade de Diamantino - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Wagner Santana Vaz 

- OAB:14783/MT

 Autos n. 2787-24.2011.811.0005.

I – Intime-se a herdeira Rosana Rodrigues de Oliveira para se manifestar 

informando os herdeiros do requerido, bem como se há existência de 

inventário.

II – Int.

 Diamantino/MT, 29 de novembro de 2017.

 Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 108790 Nr: 1952-60.2016.811.0005

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Hilario Dalchiavon

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Diamantino/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Claudia Heming dos 

Santos Lira - OAB:OAB/MT 21.911/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 1952-60.2016.811.0005.

I – Dê-se vista a parte adversa do embargo de declaração.

II – Int.

Diamantino/MT, 30 de novembro de 2017.

Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 4047 Nr: 67-75.1997.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Umbelino Alves Campos, Jorge Luiz Siqueira 

Farias, Valéria da Corte Rossi, Município de Alto Paraguai-MT, Hospital 

Sagrado Coração de Jesus, Rossi & Farias Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Roberto Santos - 

OAB:2.739/MT, Jorge Luiz Siqueira Faria - OAB:8.145-B, Plínio José 

de Siqueira Neto - OAB:10405, Sócrates Gil Silveira Melo - 

OAB:2269-MT

 Autos n. 67-75.1997.811.0005.

I – O acordo de fls. 922/923 não deve ser homologado por 02 motivos:

i) O Ministério Público, titular da execução, não anuiu;

ii) O valor é inferior ao devido e vida a solidariedade do débito.

Posto isso, indefiro a homologação do acordo de fls. 922/923.

II – Retifique-se o polo passivo, conforme pedido formulado no item I de fl. 

926.

III – Visando a satisfação de execução defiro o pedido de penhora online 

nos seguintes valores:

i) Umbelino Alves Campos, José Luiz Siqueira Farias e Rossi & Farias Ltda. 

– R$ 38.829,35;

ii) Váleria da Corte Rossi – R$ 39.888,29.

IV - Int.

V – Dê-se ciência ao Ministério Público.

Diamantino/MT, 25 de outubro de 2017.

Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

Autos n. 67-75.1997.811.0005.

I – O acordo de fls. 922/923 não deve ser homologado por 02 motivos:

i) O Ministério Público, titular da execução, não anuiu;

ii) O valor é inferior ao devido e vida a solidariedade do débito.

Posto isso, indefiro a homologação do acordo de fls. 922/923.

II – Retifique-se o polo passivo, conforme pedido formulado no item I de fl. 

926.

III – Visando a satisfação de execução defiro o pedido de penhora online 

nos seguintes valores:

i) Umbelino Alves Campos, José Luiz Siqueira Farias e Rossi & Farias Ltda. 

– R$ 38.829,35;

ii) Váleria da Corte Rossi – R$ 39.888,29.

IV - Int.

V – Dê-se ciência ao Ministério Público.

Diamantino/MT, 25 de outubro de 2017.

Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 28058 Nr: 1897-95.2005.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Riusdelar Lopes Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Brasil Telecom S.A. - Filial Telemat Brasil 

Telecom
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Riusdelar Lopes Pereira - 

OAB:12652/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel Paulo Maia Teixeira - 

OAB:4705/MT, Natasha Maia Teixeira - OAB:7933/MT, Zoroastro C. 

Teixeira - OAB:743-MT

 Autos n. 1897-95.2005.811.0005.

Em decorrência da r. decisão proferida pela 7ª Vara Empresarial da 

Comarca do Rio de Janeiro/RJ, nos autos do processo nº 

0203711-65.2016.8.19.0001, que decretou a recuperação judicial da 

executada, bem como fato de que o crédito deve estar lá arrolado, 

determino a suspensão do presente feito.

No caso de recuperação judicial o crédito deve ser arrolado na lista geral 

de credores e, havendo omissão, ser objeto de habilitação junto ao 

Administrador Judicial.

O fato é que contra recuperanda não cabe cumprimento do julgado nestes 

autos, prosseguindo o feito somente até a sentença, ou melhor, a 

constituição do crédito, nos termos do artigo 6º, § 1º, da LRJ.

Tal providência cabe ao próprio interessado, devendo extrair cópia das 

decisões constitutivas de seu crédito e requerer a habilitação nos autos 

da recuperação judicial, aguardando-se o desfecho e a forma de 

pagamento do crédito que, no caso, é quirografário.

Assim, remetam-se os autos ao arquivo até manifestação da interessada, 

dizendo se seu crédito foi ou não habilitado.

Posto isso:

i) revogo a decisão que determinou a penhora on line (fl. 278) e a decisão 

de fl. 285;

ii) oficie-se ao juízo do Rio de Janeiro/RJ comunicando o valor penhorado 

para transferência;

iii) encaminhe-se o feito ao arquivo até manifestação da interessada, 

dizendo se seu crédito foi ou não habilitado.

Diamantino/MT, 11 de dezembro de 2017.

 Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 99403 Nr: 1286-93.2015.811.0005

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eder Pereira de Assis

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Patrícia Capeleiro - 

Procuradora do Estado - OAB:17374/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eder Pereira de Assis - 

OAB:8066/MT

 Autos n. 1286-93.2015.811.0005.

I – Dê-se vista ao Estado mediante carga dos autos.

Diamantino/MT, 01 de dezembro de 2017.

Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 102503 Nr: 2738-41.2015.811.0005

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adriana Paula Tanssini Rodrigues Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Natalia de Andrade Castelo 

Branco Diniz - OAB:18020/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriana Paula Tanssini 

Rodrigues Silva - OAB:10361/MT

 Autos n. 2738-41.2015.811.0005.

I – Diante da concordância quanto aos cálculos apresentados (fl. 19), 

expeça-se RPV.

II – Int.

Diamantino/MT, 05 de dezembro de 2017.

Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 85141 Nr: 418-23.2012.811.0005

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KFZ, KFZ, KFZ, EEdSZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CZ

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

de Mato Grosso - Unidade de Diamantino - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eder Pereira de Assis - 

OAB:8066/MT

 Autos n. 418-23.2012.811.0005.

I – Em decorrência do falecimento de Kauan Felipe Zancanaro (fl. 110) 

julgo extinta a execução, em relação a esse exequente, com fundamento 

no artigo 485, IX, do CPC.

II – Dê-se vista a Defensoria Pública para retificar o cálculo de fls. 

114/116, excluindo os valores devidos ao exequente falecido, com 

inclusão da multa prevista no artigo 523, § 1°, do CPC.

III - Int.

IV – Dê-se ciência ao Ministério Público.

 Diamantino/MT, 30 de novembro de 2017.

Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 90408 Nr: 2716-51.2013.811.0005

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MCdSJ, HVLA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MCdS

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

de Mato Grosso - Unidade de Diamantino - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sandra Vitório dias Córdova 

- OAB:369-B

 Autos n. 2716-51.2013.811.0005

I – Os alimentos visam garantir ao alimentando o necessário à manutenção 

da criança, propiciando-lhe condição de subsistência, vez que não tem de 

onde tirá-los.

Tal elucubração é tirada o artigo 1.694 do Código Civil que giza:

“Podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros 

os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua 

condição social, inclusive para atender às necessidades de sua 

educação”.

A par da norma supra, constitui dever dos pais de assistir, criar, sustentar 

e educar os filhos, caracterizando ilícito penal deixar, sem justa causa, de 

prover à subsistência do filho menor.

O saudoso desembargador carioca Oliveira e Cruz, justifica a prisão com 

o acerto de sempre “pior do que a prisão do devedor, é a necessidade ou 

a fome do alimentando” .

De outro norte, a Constituição Federal permite a prisão civil do responsável 

pelo inadimplemento voluntário e inescusável da obrigação alimentícia, 

conforme artigo 5º, inciso LXVII.

 Por fim, entendo que o rito da execução que acarreta constrição pessoal 

do devedor de alimentos é admissível em relação às 03 (três) últimas 

prestações, inclusive as vencidas no curso da demanda, conforme 

enunciado de súmula 309, do Tribunal da Cidadania.

Posto isso, com fulcro no citado dispositivo constitucional e artigo 528, § 

3º, do Código de Processo Civil, decreto a prisão civil do executado Milton 

Carlos dos Santos pelo prazo de 60 dias, por não ter pago as 03 últimas 

prestações alimentícias anteriores a propositura a ação, bem como as 

vencidas no curso do processo, a partir da citação.

Expeça-se mandado de prisão, devendo o executado ficar isolado dos 

demais detentos, considerando o caráter excepcional da medida coercitiva 

ora determinada.

II – Defiro os pedidos de fls. 142 e verso.

 III - Int.

Diamantino/MT, 30 de novembro de 2017.

Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 95380 Nr: 2666-88.2014.811.0005

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cleiton Barros Aguiar
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - Unidade de Diamantino - OAB:

 Autos n. 2666-88.2014.811.0005.

I. Visando a readequação da pauta antecipo a audiência designada no 

presente feito para o dia 22.1.2018, primeira data livre na pauta, às 13h15 

minutos.

II. Int.

III. Dê-se ciência ao Ministério Público.

Diamantino/MT, 05 de dezembro de 2017.

Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 102361 Nr: 2657-92.2015.811.0005

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gram Comércio de Produtos Agrícolas Ltda, 

Ilda Onesco Costa, Vicente Aparecido Francisco Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mônica Pagliuso Siqueira - 

Procuradora do Estado - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 2657-92.2015.811.0005.

I. Defiro o pedido de fl.42.

II. Int.

Diamantino/MT, 29 de novembro de 2017.

Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 104025 Nr: 88-84.2016.811.0005

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcos Roberto Marinho ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Diamantino/MT

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

de Mato Grosso - Unidade de Diamantino - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 88-84.2016.811.0005.

I – Certifique o trânsito em julgado.

II – Traslade para os autos principais cópia da decisão dos embargos à 

execução e do trânsito em julgado.

Diamantino/MT, 06 de dezembro de 2017.

Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 109294 Nr: 2239-23.2016.811.0005

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: YdOP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EPJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramon de Oliveira Martins - 

OAB:14449/O, Rodolfo de Oliveira Martins - OAB:2297/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 2239-23.2016.811.0005.

I – Desentranhe-se a petição e documentos de fls. 69/72.

II – Int.

 Diamantino/MT, 30 de novembro de 2017.

 Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 110723 Nr: 3030-89.2016.811.0005

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NJdSF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ECA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Wagner Santana Vaz - 

OAB:14783/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 3030-89.2016.811.0005.

I – Dê-se vista a parte autora para retificar o valor de causa nos termos do 

artigo 292, § 2°, do CPC.

II – Indefiro o pedido formulado no item 2 de fl. 51, pois o rito adotado não 

importou em prejuízo.

III – Em saneamento, fixo como pontos controvertidos: possibilidade de 

pagamento; necessidade do alimentado.

Especifiquem as provas que pretendem produzir.

IV - Int.

V – Dê-se ciência ao Ministério Público.

 Diamantino/MT, 30 de novembro de 2017.

Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 120897 Nr: 3645-45.2017.811.0005

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco Marcos Pereira de Sousa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - Unidade de Diamantino - OAB:

 Autos n. 3645-45.2017.811.0005.

I. Visando a readequação da pauta antecipo a audiência designada no 

presente feito para o dia 22.1.2018, primeira data livre na pauta, às 16 

horas e 30 minutos.

II. Int.

III. Dê-se ciência ao Ministério Público.

Diamantino/MT, 28 de novembro de 2017.

Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 1291 Nr: 212-10.1992.811.0005

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Móveis Centro Oeste Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Cristina Costa de Almeida 

- OAB:Procuradora, Aureliano Mochon Brunner - OAB:MT2.610-B, 

Claudia Regina Souza Ramos - OAB:Procuradora, Djalma Sabo 

Mendes Júnior - OAB:DefensorPublico, Luiz Roberto Castellani - 

OAB:3333, Maria Luiza Cunha Cavalcanti - Procuradora da Fazenda 

Pública - OAB:6847-mt

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sérgio Donizetti Nunes - 

OAB:MT 2.420-B

 Autos n. 212-10.1992.811.0005.

I. Defiro o pedido de fl.299.

II. Int.

Diamantino/MT, 29 de novembro de 2017.

Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 18833 Nr: 1768-61.2003.811.0005

 AÇÃO: Ação Popular->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lúcio Barbosa dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Diamantino/MT, Francisco Ferreira 

Mendes Júnior ( Sr. Prefeito Municipal)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andréa Medeiros de Souza - 

OAB:24.051 DF, Lauro Ribeiro Pinto de Sá Barreto - OAB:172123RJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Benedita Rosalina Pereira - 

OAB:3380-MT
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 Autos n. 1768-61.2003.811.0005.

I – Dê-se vista ao Ministério Público.

Diamantino/MT, 29 de novembro de 2017.

Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 37813 Nr: 2643-55.2008.811.0005

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Severino Alves de Assunção

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Helton George Ramos - 

OAB:11237-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sávio Luis Oliveira Ramos - 

Procurador Federal - OAB:

 Autos n. 2643-55.2008.811.0005.

I – Intime o executado para, em 30 dias, impugnar a execução (artigo 535 

do CPC).

II - Int.

Diamantino/MT, 29 de novembro de 2017.

Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 40822 Nr: 1655-97.2009.811.0005

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. de Lourdes Vitório - EPP, Maria de Lourdes 

Vitorino

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Junior 

(procurador do Estado) - OAB:Mt-0000

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 1655-97.2009.811.0005.

I – Nomeio a Defensoria Pública curadora especial do executado nos 

termos do artigo 72, II, segunda parte, do Código de Processo Civil.

II – Int.

Diamantino/MT, 01 de dezembro de 2017.

Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 44881 Nr: 1540-42.2010.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Vitório Muriana

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Moreno Sanches Júnior - 

OAB:4759, Moema Viana Reginato - OAB:12.023, Ricardo Augusto 

Mendes Silva - OAB:6.593, Taryni Marcelly Moreno de Assunção - 

OAB:11.993

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diego Pereira Machado - 

OAB:1526582

 Autos n. 1540-42.2010.811.0005.

I. Defiro o pedido de fl.152.

II. Int.

Diamantino/MT, 29 de novembro de 2017.

Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 45284 Nr: 1942-26.2010.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cipriano Benedito, Galileu Zampieri

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giuseppe Zampieri - OAB:10603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) Federal/INSS - 

OAB:

 Autos n. 1942-26.2010.811.0005.

I – Dê-se vista ao exequente da impugnação de fls. 141/142.

II - Int.

Diamantino/MT, 30 de novembro de 2017.

 Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 82247 Nr: 945-09.2011.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lauro Ribeiro da Cruz

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celito Liliano Bernardi - 

OAB:7008-B/MT, Helton George Ramos - OAB:11237-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diego Pereira Machado - 

OAB:1526582

 Autos n. 945-09.2011.811.0005.

I – Visando o esclarecimento dos fatos defiro o pedido de fls. 242 e verso.

II - Int.

Diamantino/MT, 29 de novembro de 2017.

Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 82707 Nr: 1484-72.2011.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Benedito Onorio Ferreira

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celito Liliano Bernardi - 

OAB:7008-B/MT, Helton George Ramos - OAB:11237-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diego Pereira Machado - 

OAB:1526582

 Autos n. 1484-72.2011.811.0005.

I – Dê-se vista ao exequente da impugnação de fls. 223/227.

II - Int.

Diamantino/MT, 30 de novembro de 2017.

 Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 83225 Nr: 2131-67.2011.811.0005

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agrenco do Brasil S/A, Antonio Augusto Pires 

Junior, Luiz Gustavo Figueiredo Pereira da Silva, Inlogs Administração de 

Bens S/A, Pedro Luiz Lotti

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes Júlio Tomaz - 

OAB:3791/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aldeyr de Lima Melo - 

OAB:OAB/MT 10.017, Edivaldo Lima de Melo - OAB:12.144

 Autos n. 2131-67.2011.811.0005.

I – Expeça-se edital nos termos do artigo 8°, IV, Lei n. 6.830/1980 dos 

executados Antônio Augusto Pires Junior, Inlogs Administração de Bens 

S/A e Pedro Luiz Lotti.

II – Nomeio a Defensoria Pública curadora especial do executado Agrenco 

do Brasil S/A nos termos do artigo 72, II, segunda parte, do Código de 

Processo Civil.

III - Com o objetivo de dar efetividade a presente execução defiro o pedido 

de penhora online no valor de R$ 1.925.221,73, somente em face do 

executado Luiz Gustavo Figueiredo Pereira da Silva.

IV – Efetivada a penhora proceda à transferência para a conta de 

depósito judicial do e. Tribunal de Justiça deste Estado, com posterior 

vinculação ao presente feito.
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V – Cumprido o item IV intime-se o executado da penhora, ficando ciente 

de que decorrido o prazo sem manifestação o valor, limitado ao montante 

da dívida, será liberado em favor do exequente.

VI – Int.

Diamantino/MT, 31 de agosto de 2017.

Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 85989 Nr: 1513-88.2012.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lucien Fabio Fiel Pavoni

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Câmara Municipal de Alto Paraguai/MT, Jason 

Alves de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIEN FÁBIO FIEL PAVONI - 

OAB:6525

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ademir Rosa Gomes - OAB:

 Autos n. 1513-88.2012.811.0005.

I – Dê-se vista a parte adversa do embargo de declaração.

II – Int.

Diamantino/MT, 30 de novembro de 2017.

Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 86184 Nr: 1724-27.2012.811.0005

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JCdL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAdL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alcides Mantelli Junior - 

OAB:17.540/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gustavo Gaspar Brugnago - 

OAB:, Leonardo de Almeida Souza - OAB:, Núcleo Juridico UNEMAT 

- OAB:

 Autos n. 1724-27.2012.811.0005.

I – Dê-se vista ao Núcleo de Práticas Jurídicas da Unemat da certidão de 

fls. 123v/124.

II – Int.

III – Dê-se ciência ao Ministério Público.

Diamantino/MT, 27 de novembro de 2017.

Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 96400 Nr: 3314-68.2014.811.0005

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO CEZAR DE MESQUITA MAGALHÃES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - Unidade de Diamantino - OAB:

 Autos n. 3314-68.2014.811.0005.

I. Visando a readequação da pauta antecipo a audiência designada no 

presente feito para o dia 22.1.2018, primeira data livre na pauta, às 14 

horas.

II. Int.

III. Dê-se ciência ao Ministério Público.

Diamantino/MT, 29 de novembro de 2017.

Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 99323 Nr: 1248-81.2015.811.0005

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Calorindo Domingos Santana

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ruth Aiardes - OAB:OAB/MT 

nº 15463

 Autos n. 1248-81.2015.811.0005.

I. Visando a readequação da pauta antecipo a audiência designada no 

presente feito para o dia 22.1.2018, primeira data livre na pauta, às 14h30 

minutos.

II. Int.

III. Dê-se ciência ao Ministério Público.

Diamantino/MT, 29 de novembro de 2017.

Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 102186 Nr: 2553-03.2015.811.0005

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aparecida Helena de Figueiredo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procuradoria Geral do Estado - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 2553-03.2015.811.0005.

I – Defiro o pedido de fl. 35.

II – Int.

 Diamantino/MT, 01 de dezembro de 2017.

Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 104159 Nr: 179-77.2016.811.0005

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fabricio Gomes da Silva Regis

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - Unidade de Diamantino - OAB:

 Autos n. 179-77.2016.811.0005.

I. Visando a readequação da pauta antecipo a audiência designada no 

presente feito para o dia 22.1.2018, primeira data livre na pauta, às 15 

horas.

II. Int.

III. Dê-se ciência ao Ministério Público.

Diamantino/MT, 29 de novembro de 2017.

Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 111503 Nr: 3465-63.2016.811.0005

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tania Regina Ghinzani Franco

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador do Estado - 

OAB:3968

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 3465-63.2016.811.0005.

I – Certifique-se a escrivania do prazo de fl. 50.

 II - Com o objetivo de dar efetividade a presente execução defiro o pedido 

de penhora online no valor de R$ 6.018,52.

III – Efetivada a penhora proceda à transferência para a conta de depósito 

judicial do e. Tribunal de Justiça deste Estado, com posterior vinculação ao 

presente feito.

IV – Cumprido o item II intime-se o executado da penhora, ficando ciente de 

que decorrido o prazo sem manifestação o valor, limitado ao montante da 
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dívida, será liberado em favor do exequente.

V – Int.

Diamantino/MT, 24 de julho de 2017.

Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 1582 Nr: 354-09.1995.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Milton do Prado Gunthen

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arlindo Ferreira da Silva Filho - 

OAB:2731 MT, Celso Tadeu Monteiro Bastos - OAB:3853/MT, 

Romes Júlio Tomaz - OAB:3791/MT, Wylerson Verano de Aquino 

Sousa - OAB:3.968

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fábio Schneider - OAB:5238, 

Milton do Prado Gunthen - OAB:3976, Osmar Schneider - 

OAB:2152-B/MT

 Autos n. 354-09.1995.811.0005.

I – Com o objetivo de dar efetividade a presente execução defiro o pedido 

de penhora online no valor de R$ 79.322,94.

II – Efetivada a penhora proceda à transferência para a conta de depósito 

judicial do e. Tribunal de Justiça deste Estado, com posterior vinculação ao 

presente feito.

III – Cumprido o item II intime-se o executado da penhora, ficando ciente de 

que decorrido o prazo sem manifestação o valor, limitado ao montante da 

dívida, será liberado em favor do exequente.

IV – Int.

Diamantino/MT, 24 de julho de 2017.

Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 3043 Nr: 356-76.1995.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Celio Felicio de Carvalho, Rubens Alberto R. 

Prata, Vitório José Manzan

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wylerson Verano de Aquino 

Sousa - OAB:3.968

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celito Liliano Bernardi - 

OAB:7008-B/MT, Ellen Cristina de Barros - OAB:11421/MT, Helton 

George Ramos - OAB:11237-A, Paulo Rogério de Souza Milléo - 

OAB:SC.7654, Sergio Guaresi do Santo - OAB:6.112-A MT

 Autos n. 356-76.1995.811.0005.

I – Defiro o pedido de fl. 277.

II – Int.

 Diamantino/MT, 30 de novembro de 2017.

 Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 5351 Nr: 432-95.1998.811.0005

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hermogenes Martins Pinto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudia Regina Souza Ramos - 

OAB:Procuradora, Nelson Pereira dos Santos - Procurador do 

Estado - OAB:Proc.Est.01, Ubiratã Nascentes Alves - OAB:0000-MT, 

Zeonide Roberto (Procurador do Estado) - OAB:1000

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 432-95.1998.811.0005.

I – Em decorrência da informação de falecimento do executado (fl. 61) 

suspendo a execução e determino a intimação do exequente para 

apresentar endereço dos herdeiros no prazo de seis meses, nos termos 

do art. 313, § 2°, I, do CPC.

Posto isso, indefiro o pedido de fl. 139.

II - Int.

Diamantino/MT, 01 de dezembro de 2017.

Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 6192 Nr: 88-56.1994.811.0005

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J.A. ZAMPIERI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes Júlio Tomaz - 

OAB:3791/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 88-56.1994.811.0005.

I – Defiro o pedido de busca de endereço via Sistema INFOJUD.

II - Com o objetivo de dar efetividade a presente execução defiro o pedido 

de penhora online no valor de R$ 18.718,28.

III – Efetivada a penhora proceda à transferência para a conta de depósito 

judicial do e. Tribunal de Justiça deste Estado, com posterior vinculação ao 

presente feito.

IV – Cumprido o item II intime-se o executado da penhora, ficando ciente de 

que decorrido o prazo sem manifestação o valor, limitado ao montante da 

dívida, será liberado em favor do exequente.

V – Int.

Diamantino/MT, 17 de julho de 2017.

Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 7978 Nr: 211-54.1994.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Osmar Bach

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procuradoria Geral do Estado - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Pedro Luiz Marques da Silva 

- OAB:18194-B

 Autos n. 211-54.1994.811.0005.

I – Em decorrência da petição de fls. 675 e verso, bem como dos 

documentos de fls. 676/686 providencie a baixa das hipotecas, conforme 

pedido (fls. 675 e verso).

II – Homologo o valor do cálculo de fl. 645, com consequente expedição de 

precatório.

III - Int.

Diamantino/MT, 29 de novembro de 2017.

Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 38000 Nr: 2823-71.2008.811.0005

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jose Copertino Bonfim

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celito Liliano Bernardi - 

OAB:7008-B/MT, Helton George Ramos - OAB:11237-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Isabela de Deus Moura - 

Procuradora do INSS - OAB:Mat. 1662176

 Autos n. 2823-71.2008.811.0005.

I – Intime o executado para, em 30 dias, impugnar a execução (artigo 535 

do CPC).

II - Int.

Diamantino/MT, 29 de novembro de 2017.

Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior
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 Cod. Proc.: 38393 Nr: 3220-33.2008.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Celito Liliano Bernardi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazenda Pública Estadual

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celito Liliano Bernardi - 

OAB:7008-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Flávia Beatriz Corrêa da 

Costa de S. Soares - OAB:

 Autos n. 3220-33.2008.811.0005.

I – Em decorrência da certidão de fl. 290 homologo o cálculo de fl. 280 e, 

como consequência, expeça-se o RPV.

II - Int.

Diamantino/MT, 29 de novembro de 2017.

Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 38632 Nr: 3462-89.2008.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Pedro Roque dos Santos

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celito Liliano Bernardi - 

OAB:7008-B/MT, Helton George Ramos - OAB:11237-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Pedro Avelar Pires 

(Procurador Federal) - OAB:Mat. N°.1661900

 Autos n. 3462-89.2008.811.0005.

I – Defiro o pedido de fl. 306.

II - Int.

Diamantino/MT, 29 de novembro de 2017.

Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 42069 Nr: 2899-61.2009.811.0005

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leandro Ferreira de Almeida

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celito Liliano Bernardi - 

OAB:7008-B/MT, Helton George Ramos - OAB:11237-A, Silvia 

Pacheco Castanho - OAB:15680

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 2899-61.2009.811.0005.

I – Diante da concordância quanto aos cálculos apresentados (fls. 

235/237), expeça-se RPV.

II – Int.

Diamantino/MT, 04 de dezembro de 2017.

Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 43349 Nr: 189-34.2010.811.0005

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERdNM, ERdN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Junior 

(procurador do Estado) - OAB:Mt-0000

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 189-34.2010.811.0005.

I – Com o objetivo de dar efetividade a presente execução defiro o pedido 

de penhora online no valor de R$ 30.720,40.

II – Efetivada a penhora proceda à transferência para a conta de depósito 

judicial do e. Tribunal de Justiça deste Estado, com posterior vinculação ao 

presente feito.

III – Cumprido o item II intime-se o executado da penhora, ficando ciente de 

que decorrido o prazo sem manifestação o valor, limitado ao montante da 

dívida, será liberado em favor do exequente.

IV – Int.

Diamantino/MT, 31 de agosto de 2017.

Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 43535 Nr: 4075-75.2009.811.0005

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Diamantino/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Roberto Marinho ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciene Araújo Alvares 

Marcondes - OAB:13.904-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - Unidade de Diamantino - OAB:

 Autos n. 4075-75.2009.811.0005.

I – Com o objetivo de dar efetividade a presente execução defiro o pedido 

de penhora online no valor de R$ 2.728,72.

II – Efetivada a penhora proceda à transferência para a conta de depósito 

judicial do e. Tribunal de Justiça deste Estado, com posterior vinculação ao 

presente feito.

III – Cumprido o item II intime-se o executado da penhora, ficando ciente de 

que decorrido o prazo sem manifestação o valor, limitado ao montante da 

dívida, será liberado em favor do exequente.

IV – Em se restando infrutífera a penhora defiro o pedido via sistema 

RENAJUD.

V – Int.

Diamantino/MT, 31 de agosto de 2017.

Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 43824 Nr: 489-93.2010.811.0005

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CTTL, SVdS, AGdO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Junior 

(procurador do Estado) - OAB:Mt-0000

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 489-93.2010.811.0005.

I – Com o objetivo de dar efetividade a presente execução defiro o pedido 

de penhora online no valor de R$ 11.577,90.

II – Efetivada a penhora proceda à transferência para a conta de depósito 

judicial do e. Tribunal de Justiça deste Estado, com posterior vinculação ao 

presente feito.

III – Cumprido o item II intime-se o executado da penhora, ficando ciente de 

que decorrido o prazo sem manifestação o valor, limitado ao montante da 

dívida, será liberado em favor do exequente.

IV – Int.

Diamantino/MT, 27 de junho de 2017.

Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 80768 Nr: 3171-21.2010.811.0005

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Oziel Moreira Ribeiro, Reberson Aparecido 

Tambalo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - Unidade de Diamantino - OAB:

 Autos n. 3171-21.2010.811.0005.

I. Expeça-se carta precatória para audiência sob o efeito das drogas.

II. Int.

III. Dê-se ciência ao Ministério Público.
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 Diamantino/MT, 29 de novembro de 2017.

Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 83409 Nr: 2364-64.2011.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Umbelino Alves Campos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabricio Carvalho Santana - 

OAB:7066/MT

 Autos n. 2364-64.2011.811.0005.

I – Defiro o pedido item “a” e “2” de fl. 403.

II - Indefiro o pedido item “b” de fl. 403, uma vez que o ato já foi realizado 

(fl. 399).

III - Com o objetivo de dar efetividade a presente execução defiro o pedido 

de penhora online no valor de R$ 91.994,01.

IV – Efetivada a penhora proceda à transferência para a conta de 

depósito judicial do e. Tribunal de Justiça deste Estado, com posterior 

vinculação ao presente feito.

V – Cumprido o item IV intime-se o executado da penhora, ficando ciente 

de que decorrido o prazo sem manifestação o valor, limitado ao montante 

da dívida, será liberado em favor do exequente.

VI – Restando-se infrutífera a penhora via BACENJUD, proceda-se o 

bloqueio via RENAJUD, visando à satisfação da execução.

 VII - Intime-se o executado para, no prazo de 15 dias, indicar bens 

passíveis de penhora.

VIII - Int.

Diamantino/MT, 06 de novembro de 2017.

Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 88054 Nr: 322-71.2013.811.0005

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NdCB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador do Estado - 

OAB:3968

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ramon de Oliveira Martins - 

OAB:14.449/MT, Rodolfo de Oliveira Martins - OAB:2297/MT

 Autos n. 322-71.2013.811.0005.

I – Desentranhe-se às fls. 81/83 por ser estranha aos autos.

II - Indefiro o pedido de fls. 90/92, vez que a medida já foi realizada às fls. 

55/67.

III – Int.

 Diamantino/MT, 30 de novembro de 2017.

 Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 88922 Nr: 1258-96.2013.811.0005

 A Ç Ã O :  A v a l i a ç ã o  p a r a  a t e s t a r  d e p e n d ê n c i a  d e 

drogas->Incidentes->Questões e Processos Incidentes->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Ferreira de Campos, Jefferson 

Marques da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Wagner Santana Vaz 

- OAB:14783/MT, Valmir da Silva Oliveira - OAB:11692 MT

 Autos n. 1258-96.2013.811.0005.

I. Certifique na ação penal código 89368 a extinção destes autos.

II. Arquiva-se.

III. Dê-se ciência ao Ministério Público.

 Diamantino/MT, 29 de novembro de 2017.

Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 91520 Nr: 173-41.2014.811.0005

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MSM, EPFdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JDM

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

de Mato Grosso - Unidade de Diamantino - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 173-41.2014.811.0005.

I. Defiro o pedido de fl.75.

II. Int.

Diamantino/MT, 29 de novembro de 2017.

Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 93655 Nr: 1643-10.2014.811.0005

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Silvia Valeriana da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazenda Pública Estadual

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

de Mato Grosso - Unidade de Diamantino - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 1643-10.2014.811.0005.

I – Traslade-se as principais peças deste auto para o auto principal n. 

489-93.2010.811.0005.

II – Após, arquive-se.

Diamantino/MT, 27 de junho de 2017.

 Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 95218 Nr: 2524-84.2014.811.0005

 AÇÃO: Tutela e Curatela - Nomeação->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Voluntária->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso, 

Administradora do Lar dos Idosos São Roque, Virgilio Maezoquimae, Luzia 

Nunes de Andrade

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

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

de Mato Grosso - Unidade de Diamantino - OAB:, Ministerio 

Publico do Estado de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 2524-84.2014.811.0005.

I – Acolho a prestação de contas e determino o arquivamento.

II – Dê-se ciência ao Ministério Público.

Diamantino/MT, 29 de novembro de 2017.

Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 96514 Nr: 3380-48.2014.811.0005

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RGSM, LFdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RM

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

de Mato Grosso - Unidade de Diamantino - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 3380-48.2014.811.0005.

I – Retifique-se no cartório distribuidor e no setor de cadastro que o feito 
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se encontra na fase de cumprimento de sentença.

II - Cite-se o executado para, em 15 dias, efetuar o pagamento de R$ 

7.164,31 provar que o fez ou justificar a impossibilidade de fazê-lo, sob 

pena de acréscimo de multa e honorários advocatícios no patamar de 

10%.

III – Int.

IV – Dê-se ciência ao Ministério Público.

Diamantino/MT, 05 de dezembro de 2017.

Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 98734 Nr: 955-14.2015.811.0005

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Diane Vieira de Vasconselos Alves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alcenor Alves de Souza - 

OAB:3670-A, Julio César Espirito Santo - OAB:OAB/MT 15.934-E

 De efeito, uma ilegalidade somente se torna improbidade quando o ato for 

eivado de dolo e/ou má-fé, tornando-o, portanto, qualificado. Assim, ao 

analisar se determinada conduta é ou não ímproba é imprescindível que se 

verifique o seu elemento volitivo, sendo certo, portanto, que neste 

momento processual não há elementos para realizar essa análise, de 

forma que a inicial deve ser recebida.Posto isso, recebo a inicial e 

determino a citação do réu para contestar, no prazo de 15 dias, nos 

termos do artigo 17, § 9°, da Lei n. 8.429/92, cumulado com o artigo 335 do 

Código de Processo Civil.II – Vindo a contestação, intime-se o autor para 

manifestar-se sobre ela.III - Defiro os pedidos “4”, “5” e “6” de fl. 269.IV - 

Int.Diamantino/MT, 26 de julho de 2017.Gerardo Humberto Alves Silva 

JuniorJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 101530 Nr: 2250-86.2015.811.0005

 AÇÃO: Exceção de Incompetência->Exceções->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WdSS, NVdSS, SNdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Persio Oliveira Landim - 

OAB:12.295/MT

 Autos n. 2250-86.2015.811.0005.

I – Diante da análise dos autos observa-se que a requerente reside no 

município de Lucas do Rio Verde – MT o qual compete nos termos do 

artigo 53, incisos I e II, do Código de Processo Civil para julgamento da 

presente demanda.

Posto isso, com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil, acolho a 

exceção de incompetência declino a competência e determino a remessa 

dos autos ao Juízo da Comarca de Lucas do Rio Verde – MT.

II – Int.

III – Dê-se ciência ao Ministério Público.

Diamantino/MT, 27 de novembro de 2017.

Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 101824 Nr: 2382-46.2015.811.0005

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AAB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE MARCILIO DONEGA - 

OAB:71241

 Autos n. 2382-46.2015.811.0005.

I. Visando a readequação da pauta antecipo a audiência designada no 

presente feito para o dia 22.1.2018, primeira data livre na pauta, às 15h30 

minutos.

II. Int.

III. Dê-se ciência ao Ministério Público.

Diamantino/MT, 29 de novembro de 2017.

Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 102366 Nr: 2662-17.2015.811.0005

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leonides P. de Almeida, Leonides Pereira de 

Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procuradoria Geral do Estado - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 2662-17.2015.811.0005.

I – Certifique-se a escrivania do prazo de fl. 27.

II - Com o objetivo de dar efetividade a presente execução defiro o pedido 

de penhora online no valor de R$ 402.673,48.

III – Efetivada a penhora proceda à transferência para a conta de depósito 

judicial do e. Tribunal de Justiça deste Estado, com posterior vinculação ao 

presente feito.

IV – Cumprido o item III intime-se o executado da penhora, ficando ciente 

de que decorrido o prazo sem manifestação o valor, limitado ao montante 

da dívida, será liberado em favor do exequente.

V – Int.

Diamantino/MT, 31 de agosto de 2017.

Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 103166 Nr: 3046-77.2015.811.0005

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMPdN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JJdSJ

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

de Mato Grosso - Unidade de Diamantino - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HERSON DOS SANTOS 

FEITOSA - OAB:13637

 Autos n. 3046-77.2015.811.0005.

I – Defiro a retificação do valor da causa para corresponder à soma de 12 

prestações mensais (artigo 292, III, § 3°, do CPC).

II – Dê-se vista para razões finais e, em seguida, ao Ministério Público.

Diamantino/MT, 29 de novembro de 2017.

Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 104415 Nr: 321-81.2016.811.0005

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Josimar Souza Matheus, Bruno Cesar Santana 

da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - Unidade de Diamantino - OAB:

 Autos n. 321-81.2016.811.0005.

I. Visando a readequação da pauta antecipo a audiência designada no 

presente feito para o dia 22.1.2018, primeira data livre na pauta, às 16 

horas.

II. Int.

III. Dê-se ciência ao Ministério Público.

Diamantino/MT, 29 de novembro de 2017.

Gerardo Humberto Alves Silva Junior
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Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 106714 Nr: 1071-83.2016.811.0005

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Via Fértil Produtos Agropecuários Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procuradoria Geral do Estado - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ceylla Chrysthyan Custódio 

de Godoi Mello - OAB:10.050, Leandro Leonardo Figueiró - OAB:MT 

13.188-B, Marco Antonio de Mello - OAB:13188/MT

 Autos n. 1071-83.2016.811.0005.

I – Com o objetivo de dar efetividade a presente execução defiro o pedido 

de penhora online no valor de R$ 24.952,81.

II – Efetivada a penhora proceda à transferência para a conta de depósito 

judicial do e. Tribunal de Justiça deste Estado, com posterior vinculação ao 

presente feito.

III – Cumprido o item II intime-se o executado da penhora, ficando ciente de 

que decorrido o prazo sem manifestação o valor, limitado ao montante da 

dívida, será liberado em favor do exequente.

IV – Int.

Diamantino/MT, 24 de julho de 2017.

Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 107153 Nr: 1238-03.2016.811.0005

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Emil -Comercia de Vestuario Ltda EPP, André 

Luiz Pereira da Costa, Maria Emilia Rosa da Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procuradoria Geral do Estado - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 1238-03.2016.811.0005.

I – Com o objetivo de dar efetividade a presente execução defiro o pedido 

de penhora online no valor de R$ 12.777,23.

II – Efetivada a penhora proceda à transferência para a conta de depósito 

judicial do e. Tribunal de Justiça deste Estado, com posterior vinculação ao 

presente feito.

III – Cumprido o item II intime-se o executado da penhora, ficando ciente de 

que decorrido o prazo sem manifestação o valor, limitado ao montante da 

dívida, será liberado em favor do exequente.

IV – Int.

Diamantino/MT, 31 de agosto de 2017.

Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 108316 Nr: 1735-17.2016.811.0005

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luzia Gaspar da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procuradoria Geral do Estado - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 1735-17.2016.811.0005.

I – Com o objetivo de dar efetividade a presente execução defiro o pedido 

de penhora online no valor de R$ 5.660,49.

II – Efetivada a penhora proceda à transferência para a conta de depósito 

judicial do e. Tribunal de Justiça deste Estado, com posterior vinculação ao 

presente feito.

III – Cumprido o item II intime-se o executado da penhora, ficando ciente de 

que decorrido o prazo sem manifestação o valor, limitado ao montante da 

dívida, será liberado em favor do exequente.

IV – Int.

Diamantino/MT, 24 de julho de 2017.

Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 108950 Nr: 2049-60.2016.811.0005

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rogerio Nahim Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Celiana Bertino dos Santos Garcia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valentina Ponce Devulsky 

Manrique - OAB:3823/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - Unidade de Diamantino - OAB:

 Autos n. 2049-60.2016.811.0005.

I – Certificado o trânsito em julgado efetive-se o arquivamento dos autos.

II – Int.

III – Dê-se ciência ao Ministério Público.

Diamantino/MT, 30 de novembro de 2017.

 Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 109534 Nr: 2348-37.2016.811.0005

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lourdes Maria Lourenço

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mateus Eduardo de Siqueira 

Paese - OAB:16328/MT, Vanessa Pivatto - OAB:9545-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 2348-37.2016.811.0005.

I – Diante da necessidade de realização de perícia médica, a qual se 

mostra pertinente em vista dos fatos que se pretende provar no feito, 

nomeio o perito Dr. Manoel Loureiro Neto, médico, portador do CRM/MT n. 

2003, com domicílio profissional na Avenida Conceição, n. 326, Sala, 

Bairro São Benedito em Diamantino/MT, telefone: (65) 3336-2426 devendo 

o mesmo ser intimado para que agende consulta a fim da realização da 

perícia, devendo no prazo de 20 dias apresentar laudo, respondendo os 

quesitos apresentados.

 II – Intime-se a parte autora para que traga aos autos quesitos a serem 

respondidos pelo perito.

III – Com a solicitação do item II, cumpra-se incluindo os quesitos da parte 

ré apresentado às fls. 61/61-v.

IV - Int.

Diamantino/MT, 08 de novembro de 2017.

 Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 112610 Nr: 4029-42.2016.811.0005

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACdC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Katia Matias de Camargo 

Braghin - OAB:21659-MT

 Autos n. 4029-42.2016.811.0005.

I – Dê-se vista ao Ministério Público.

Diamantino/MT, 28 de novembro de 2017.

Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 18560 Nr: 1785-68.2001.811.0005

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

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: João Cândido de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Olimpio de Souza 

Filgueiras - OAB:3849/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 1785-68.2001.811.0005.

I – Em análise dos autos observo que as contas foram prestadas, não 

tendo ocorrido impugnação. Posto isso, com fulcro no art. 487, I, do CPC, 

julgo prestadas as contas e determino o arquivamento dos autos.

II – Int.

Diamantino/MT, 19 de outubro de 2017.

Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 103162 Nr: 3042-40.2015.811.0005

 AÇÃO: Averiguação de Paternidade->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MCX, GBX

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FFdS

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

de Mato Grosso - Unidade de Diamantino - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUANNY ALVES COSTA - 

OAB:14309, LUCIANNY ALVES COSTA - OAB:14309

 Autos n. 3042-40.2015.811.0005.

I – Decreto a revelia do requerido e deixo de aplicar seus feitos nos 

termos do artigo 345, II, do Código de Processo Civil.

II – Intime-se a parte autora para que traga aos autos o nome e endereço 

da suposta avó paterna, bem como informe a possibilidade de depósito do 

valor de R$ 200,00 referente a exame de DNA, na Conta-Corrente: 

41415-0, Agência: 42911-0.

III - Após, junte-se o comprovante nos autos, para marcar a data da 

realização do exame.

IV - Int.

V – Dê-se ciência ao Ministério Público.

Diamantino/MT, 04 de novembro de 2017.

Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

5ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010258-76.2016.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO BATISTA DE ALVARENGA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO JAIME VASCONCELOS SANTOS OAB - MT0009569A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AMERICEL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Numero do Processo: 

8010258-76.2016.8.11.0005 REQUERENTE: BENEDITO BATISTA DE 

ALVARENGA REQUERIDO: AMERICEL S/A Vistos, etc. 1 – Considerando 

que houve pagamento integral da obrigação, expeça-se Alvará de 

levantamento em favor da parte exequente. 2 – Por consequência, 

considerando a liberação dos valores, nos termos do artigo 924, inciso II, 

do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTA a presente execução. 3 - 

Arquive-se e dê-se baixa, observadas as formalidades legais. 4 – P.I.C. 

Diamantino/MT, 11 de dezembro de 2017 José Mauro Nagib Jorge Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012282-48.2014.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL JOSE DE SOUZA & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INDIANARA CONTI KROLING OAB - MT11097/O-O (ADVOGADO)

ANA MARIA DE OLIVEIRA BARROS OAB - MT14663/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

D&K GUIA TELEFONICO COMERCIO SOCIEDADE EMPRESARIAL LTDA - ME 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DAFINI DE PAULA SAGA GOMES OAB - MT0017023A (ADVOGADO)

 

Vistos etc. 1 – Defiro a pretensão executória. 2 – Intime-se o devedor, por 

meio de seu Patrono, via DJE/sistema, a quitar o débito, no prazo de 15 

dias (art. 523 do CPC), consignando que em caso de pagamento 

espontâneo no prazo assinalado não incidirá multa de 10% conforme 

artigo 523, § 1º, do CPC. Não havendo procurador habilitado, proceda a 

escrivania a intimação nos moldes do artigo 513 do CPC. 3 – Não pago o 

débito no prazo de 15 dias, expeça-se mandado de penhora, remoção, 

depósito, avaliação e intimação (art. 52, IV da Lei 9.099/95), incluindo o 

valor da multa, no que deverão ser constritos tantos bens quantos bastem 

para a completa garantia do crédito exeqüendo. 4 - Garantido o Juízo, 

intime-se a parte devedora, para no prazo de 10 (dez) dias, se o quiser, 

oferecer embargos, os quais deverão se limitar à matéria enumerada no 

art. 52, IX, da Lei 9.099/95. 5 – Não havendo penhora ou não localizada a 

parte devedora, no mesmo ato, intime-se a parte credora para que adote 

as providências cabíveis, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção 

(art. 53, §4º da Lei 9.099/95). 6 – Não oferecidos os embargos, 

manifeste-se a parte credora, no prazo de 15 (quinze) dias, quanto ao seu 

interesse pela adjudicação dos bens penhorados. 7 – Determino a 

conversão da ação para cumprimento de sentença, se já não tiver sido 

convertido. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Diamantino, 19 de maio 

de 2017. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000087-82.2016.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

RENAN ZAGONEL DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIELI GARCIA DE OLIVEIRA LOPES OAB - MT0021213A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MS0012809A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Numero do Processo: 

1000087-82.2016.8.11.0005 REQUERENTE: RENAN ZAGONEL DE LIMA 

REQUERIDO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE 

MT Vistos etc. Dispensada a apresentação de relatório, na forma do artigo 

38 da Lei n. 9.099/95. Fundamento e Decido. A parte autora ajuizou esta 

reclamação argumentando que após o encerramento de conta bancária 

junto à parte requerida, teve seu nome inscrito irregularmente nos órgãos 

de proteção ao crédito, razão porque pugna pelo deferimento de danos 

morais (id. 4368287, p. 2). Em defesa, a reclamada aduz que houve 

exercício regular do direito, vez que a autora contratou “cesta especial” 

que estava ativa até 17.10.2016, justificando que o autor não possuía 

saldo suficiente na conta corrente para liquidar tal pacote oferecido pela 

ré e, por tal razão, o nome do promovente foi negativado (id. 6699134). 

Ante a ausência de questões preliminares, passo a julgar o mérito. De 

início, a aplicação do CDC nestes autos não é apenas pacífica, mas 

também sumulada pelo STJ, já que segundo a súmula 294 do STJ o Código 

de Defesa do Consumidor aplica-se às instituições financeiras, que é a 

qualidade da requerida. Assim, aplicável o CDC na presente relação 

contratual. O caso é de inversão do ônus probatório ante a 

hipossuficiência técnica da parte requerente, bem como a clara 

possibilidade da parte reclamada comprovar a origem do débito em 

discussão, incumbência que lhe seria atribuída até na regra ordinária de 

distribuição do ônus da prova. Diante desse cenário, incumbia à parte 

requerida demonstrar que a inscrição do nome da autora ocorreu de forma 

legítima, o que não se verifica. Isto porque, em que pese as alegações da 
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reclamada de que a inscrição do nome do autor nos órgãos de proteção 

ao crédito ocorreu por culpa do consumidor por falta de pagamento de 

cesta contratada, restou claro, inclusive em Audiência de Instrução que a 

referida inscrição se deu de forma ilícita, por má prestação de serviço da 

ré, que informou que inexistia débito pendente para encerramento da 

conta do autor em 01.08.2016, porém, negativou o nome do autor por 

quantia ínfima em 07.09.2016. Logo, caso o autor realmente estivesse com 

débito pendente perante a cooperativa, esta não teria encerrado a conta 

corrente em 14.10.2016 (id. 4368312, p.1), fato que, somado ao 

depoimento pessoal e colheita de prova testemunhal, corrobora com as 

alegações formuladas pelo autor de que teve seu nome inscrito nos 

órgãos protetivos por falha na prestação do serviço da ré, que 

01.08.2016, informou ao consumidor que este não possuia qualquer 

pendência financeira para encerrar a conta. O depoimento colhido em 

audiência confirma que o autor esteve na agência e pediu o encerramento 

da conta, o que foi aceito pelos prepostos, caracterizando o ilícito na 

negativação posterior. O ato ilícito (art. 186, do Código Civil) é praticado em 

desacordo com a ordem jurídica, violando direito subjetivo individual. 

Causa dano a outrem, criando o dever de reparar tal prejuízo (arts. 927 e 

944, do Código Civil e art. 6º, VI, do Código de Defesa do Consumidor) seja 

ele moral ou patrimonial (Súmula 37 do STJ). Logo, produz efeito jurídico, 

só que este não é desejado pelo agente, mas imposto pela lei. Nesta linha, 

restou evidente a conduta ilícita da ré em inscrever o nome da parte autora 

nos órgãos de proteção, portanto, a exclusão do nome do rol de 

inadimplentes é a medida que se impõe, restando configurada a ilicitude na 

conduta da reclamada, o que apontam serem presumíveis tanto os danos 

advindos desta medida quanto o nexo causal entre tal conduta e o prejuízo 

moral experimentado pela reclamante. Desta forma, verificada a existência 

da obrigação de indenização pela parte requerida, passo agora a analisar 

a respeito do “quantum” a ser estipulado, a título de indenização por dano 

moral. Quanto à fixação dos danos morais, ante a inexistência de critérios 

legalmente preestabelecidos para sua mensuração, não há uma forma 

genérica para se aplicar a todos os casos. Diante desse quadro, é de se 

observar que essa condenação tem uma dupla face: ela deve se revestir, 

ao mesmo tempo, de uma natureza punitiva, de tal forma que sirva como 

uma sanção imposta em razão de um ilícito praticado e funcione como um 

desestimulante de novas condutas desse gênero. Para tanto, é importante 

não perder de vista que o valor representativo dessa penalidade não 

poderá ser elevado a ponto de promover o enriquecimento sem causa da 

outra parte, já que não é este o seu objetivo, mas também não pode ser 

tão baixo, a ponto de não conseguir concretizar o seu fim punitivo. Assim, 

tenho como sensata e justa, a indenização por danos morais, decorrente 

da inclusão indevida do nome/CPF no cadastro de proteção ao crédito, a 

quantia de R$ 9.370,00 (nove mil e trezentos e setenta reais). Diante do 

exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido com fulcro no 

artigo 487, I do CPC para CONDENAR a requerida ao pagamento de 

indenização no valor de R$ 9.370,00 (nove mil e trezentos e setenta reais) 

a título de danos morais, acrescido de juros de mora de 1% ao mês a 

contar do evento danoso, e correção monetária pelo INPC desde o 

arbitramento (Súmula 362 do STJ). Inexiste condenação em custas 

processuais e honorários nessa fase (art. 54, Lei 9.099/95). Defiro a 

gratuidade à parte autora. Transcorrido o prazo recursal, nada sendo 

requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Submeto o projeto de 

sentença para homologação do juiz togado, nos moldes do artigo 40 da Lei 

9.099/95. P.I.C. Diamantino/MT, 11 de dezembro de 2017. Jéssica Flávia 

São Pedro de Lara Juíza Leiga ____________________________ Vistos 

etc. HOMOLOGO o projeto de sentença proferida no evento anterior, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95. Com o trânsito em julgado e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Diamantino/MT, 11 de dezembro de 

2017. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010935-19.2010.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

J C L XAVIER - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERIKA SANCHES CASATI OAB - MT9422/O (ADVOGADO)

NAIARA DIAS FIUZA OAB - MT0009029A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DUETO CONFECCOES LTDA - EPP (REQUERIDO)

BANCO DO BRASIL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VANIA DOS SANTOS OAB - MT0011332A (ADVOGADO)

GUSTAVO AMATO PISSINI OAB - MT0013842S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Numero do Processo: 

8010935-19.2010.8.11.0005 REQUERENTE: J C L XAVIER - ME 

REQUERIDO: DUETO CONFECCOES LTDA - EPP, BANCO DO BRASIL S/A 

Vistos, etc. I - Intime-se a parte exequente para que se manifeste quanto 

ao relatório INFOJUD, que se encontra arquivado na Secretaria deste 

Juízo, em virtude do sigilo, conforme orientação constante na Seção 17, 

art. 477 da CNGC, bem como indique bens passíveis de penhora no prazo 

de 05 dias, sob pena de extinção. II - Cumpra-se. Diamantino, 11 de 

dezembro de 2017. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000415-75.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

HELEN CRISTINA ALBUQUERQUE DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA OAB - MT0015056A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Numero do Processo: 

1000415-75.2017.8.11.0005 REQUERENTE: HELEN CRISTINA 

ALBUQUERQUE DE ARRUDA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. 1 – 

Defiro a pretensão executória. 2 – Intime-se o devedor, por meio de seu 

Patrono, via DJE/sistema, a quitar o débito, no prazo de 15 dias (art. 523 

do CPC), consignando que em caso de pagamento espontâneo no prazo 

assinalado não incidirá multa de 10% conforme artigo 523, § 1º, do CPC. 

Não havendo procurador habilitado, proceda a escrivania a intimação nos 

moldes do artigo 513 do CPC. 3 – Não pago o débito no prazo de 15 dias, 

expeça-se mandado de penhora, remoção, depósito, avaliação e intimação 

(art. 52, IV da Lei 9.099/95), incluindo o valor da multa, no que deverão ser 

constritos tantos bens quantos bastem para a completa garantia do crédito 

exequendo. 4 - Garantido o Juízo, intime-se a parte devedora, para no 

prazo de 10 (dez) dias, se o quiser, oferecer embargos, os quais deverão 

se limitar à matéria enumerada no art. 52, IX, da Lei 9.099/95. 5 – Não 

havendo penhora ou não localizada a parte devedora, no mesmo ato, 

intime-se a parte credora para que adote as providências cabíveis, no 

prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção (art. 53, §4º da Lei 

9.099/95). 6 – Não oferecidos os embargos, manifeste-se a parte credora, 

no prazo de 15 (quinze) dias, quanto ao seu interesse pela adjudicação 

dos bens penhorados. 7 – Caso requerido, DEFIRO o pleito de PROTESTO 

do pronunciamento judicial, a cargo do interessado, na forma do artigo 517 

do CPC, aplicando-se o procedimento ali previsto, após o prazo de 

pagamento voluntário de 15 dias. 8 – Determino a conversão da ação para 

cumprimento de sentença, se já não tiver sido convertido. 9 – Realize as 

retificações no processo, fazendo constar a fase de cumprimento de 

julgado. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Diamantino, 11 de dezembro 

de 2017. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010483-33.2015.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

GUINCHO MAIA LTDA - EPP (REQUERENTE)

PAULO SERGIO MAIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA PAULA TANSSINI RODRIGUES SILVA OAB - MT0010361A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CONCREMAX CONCRETO ENG E SANEAMENTO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA OAB - MT0006848A-B (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Numero do Processo: 

8010483-33.2015.8.11.0005 REQUERENTE: PAULO SERGIO MAIA, 

GUINCHO MAIA LTDA - EPP REQUERIDO: CONCREMAX CONCRETO ENG E 

SANEAMENTO LTDA Vistos. Dispensado o relatório, conforme permissão 

do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. Considerando que houve transação em 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1016018/12/2017 Página 100 de 613



Audiência de Instrução e Julgamento, HOMOLOGO o acordo celebrado e 

JULGO extinto o processo COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do 

artigo 487, III, “b”, do CPC. Sem custas ou despesas processuais (art. 54 

da Lei 9.099/95). Publique-se. Cumpra-se. ARQUIVE-SE com as anotações 

e baixas de estilo. Diamantino/MT, 11 de dezembro de 2017. José Mauro 

Nagib Jorge Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010249-51.2015.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

GERSINA JESUS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALENTINA PONCE DEVULSKY MANRIQUE OAB - MT0003823A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WALTER DE OLIVEIRA MONTEIRO OAB - RS0069412S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Numero do Processo: 

8010249-51.2015.8.11.0005 REQUERENTE: GERSINA JESUS DOS 

SANTOS REQUERIDO: DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E 

DISTRIBUICAO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S/A Vistos etc. 1 – 

Defiro a pretensão executória. 2 – Intime-se o devedor, por meio de seu 

Patrono, via DJE/sistema, a quitar o débito, no prazo de 15 dias (art. 523 

do CPC), consignando que em caso de pagamento espontâneo no prazo 

assinalado não incidirá multa de 10% conforme artigo 523, § 1º, do CPC. 

Não havendo procurador habilitado, proceda a escrivania a intimação nos 

moldes do artigo 513 do CPC. 3 – Não pago o débito no prazo de 15 dias, 

expeça-se mandado de penhora, remoção, depósito, avaliação e intimação 

(art. 52, IV da Lei 9.099/95), incluindo o valor da multa, no que deverão ser 

constritos tantos bens quantos bastem para a completa garantia do crédito 

exequendo. 4 - Garantido o Juízo, intime-se a parte devedora, para no 

prazo de 10 (dez) dias, se o quiser, oferecer embargos, os quais deverão 

se limitar à matéria enumerada no art. 52, IX, da Lei 9.099/95. 5 – Não 

havendo penhora ou não localizada a parte devedora, no mesmo ato, 

intime-se a parte credora para que adote as providências cabíveis, no 

prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção (art. 53, §4º da Lei 

9.099/95). 6 – Não oferecidos os embargos, manifeste-se a parte credora, 

no prazo de 15 (quinze) dias, quanto ao seu interesse pela adjudicação 

dos bens penhorados. 7 – Caso requerido, DEFIRO o pleito de PROTESTO 

do pronunciamento judicial, a cargo do interessado, na forma do artigo 517 

do CPC, aplicando-se o procedimento ali previsto, após o prazo de 

pagamento voluntário de 15 dias. 8 – Determino a conversão da ação para 

cumprimento de sentença, se já não tiver sido convertido. 9 – Realize as 

retificações no processo, fazendo constar a fase de cumprimento de 

julgado. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Diamantino, 11 de dezembro 

de 2017. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010096-18.2015.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

WESLEY LIMA DE ALMEIDA (EXEQUENTE)

ERIC LIMA DE ALMEIDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO CARLOS RODRIGUES FILHO OAB - MT14225/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI OAB - MT0018603A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Numero do Processo: 

8010096-18.2015.8.11.0005 EXEQUENTE: ERIC LIMA DE ALMEIDA, 

WESLEY LIMA DE ALMEIDA EXECUTADO: BANCO DO BRASIL S.A Vistos. 

1 – Em razão da penhora online de dinheiro positiva, conforme telas em 

anexo, intime-se a parte executada, por meio de seu advogado, ou, na 

ausência de advogado, pessoalmente, por via eletrônica ou carta 

direcionada ao endereço de citação ou último endereço cadastrado nos 

autos, para eventual manifestação no prazo de 5 dias, tudo na forma 854, 

§ 2º e § 3º, do CPC. “PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. 

PENHORA ON-LINE. AUSÊNCIA DE TERMO. JUNTADA DOS EXTRATOS DA 

OPERAÇÃO. POSTERIOR INTIMAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE 

IMPUGNAÇÃO. VIOLAÇÃO DO ART. 475-J, § 1º, DO CPC. NÃO 

OCORRÊNCIA. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA. FINALIDADE ATENDIDA. 

PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. INEXISTÊNCIA DE 

PREJUÍZO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. NULIDADE NÃO RECONHECIDA. 

RECURSO DESPROVIDO. 1. A lavratura do auto de penhora ou de sua 

redução a termo, com posterior intimação da parte executada para, 

querendo, apresentar impugnação, assegura-lhe o conhecimento da exata 

identificação do bem sobre o qual recaiu a constrição. 2. Havendo 

penhora on-line, não há expedição de mandado de penhora e de 

avaliação, uma vez que a constrição recai sobre numerário encontrado em 

conta-corrente do devedor, sendo desnecessária diligência além das 

adotadas pelo próprio magistrado por meio eletrônico. 3. Se a parte pode 

identificar, com exatidão, os detalhes da operação realizada por meio 

eletrônico (valor, conta-corrente, instituição bancária) e se foi 

expressamente intimada para apresentar impugnação no prazo legal, 

optando por não fazê-lo, não é razoável nulificar todo o procedimento por 

estrita formalidade. Aplicação dos princípios da instrumentalidade das 

formas e pas de nullité sans grief (não há nulidade sem prejuízo). 4. 

Recurso especial parcialmente conhecido e desprovido. (REsp 

1195976/RN, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA 

TURMA, julgado em 20/02/2014, DJe 05/03/2014)”. 2 – Decorrido o prazo 

de 5 dias, transformado o bloqueio em penhora ex vi legis (art. 854, § 5º, 

do CPC), e nada sendo requerido, libere-se o valor em favor da parte 

credora por meio de transferência bancária, após 15 dias, ou requeira o 

credor e devedor o que dê direito, nos mesmos 15 dias, na forma do artigo 

525, § 11, do CPC. 3 - Intime-se. Cumpra-se. Diamantino, 11 de dezembro 

de 2017 José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Manifestação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 8011308-79.2012.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ELAINE FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELICA RODRIGUES MACIEL OAB - MT0010862A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KATIA LOPES DE SOUZA SINOPOLI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FRANCYS RICARDO MENEGON OAB - MT0013640S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Numero do Processo: 

8011308-79.2012.8.11.0005 REQUERENTE: ELAINE FERREIRA 

REQUERIDO: KATIA LOPES DE SOUZA SINOPOLI Vistos, etc. 

Considerando que o bloqueio online bem como a busca pelo renajud 

restaram infrutíferos, intime-se a parte exequente para que se manifeste 

indicando bens passíveis de penhora, no prazo de 05 dias, sob pena de 

extinção. Cumpra-se. Diamantino, 11 de dezembro de 2017. José Mauro 

Nagib Jorge Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8015115-73.2013.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MAYARA INGRITH DE ALMEIDA SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIZAEL DE SOUZA OAB - MT0016842A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DANIEL FROTA CARVALHO - ME (EXECUTADO)

LUCALE COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - ME (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Numero do Processo: 

8015115-73.2013.8.11.0005 EXEQUENTE: MAYARA INGRITH DE ALMEIDA 

SANTOS EXECUTADO: LUCALE COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - ME, 

DANIEL FROTA CARVALHO - ME Vistos, etc. Considerando que o bloqueio 

online restou infrutífero, intime-se a parte exequente para que se 

manifeste indicando bens passíveis de penhora, no prazo de 05 dias, sob 

pena de extinção. Cumpra-se. Diamantino, 11 de dezembro de 2017. José 

Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010052-04.2012.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:
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A. A. MISSIO & CIA LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ED WILSON STIFFLER OAB - MT0011035A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEBASTIAO FERREIRA DOS SANTOS FILHO (EXECUTADO)

SEBASTIAO FERREIRA DOS SANTOS FILHO & CIA LTDA - ME 

(EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Numero do Processo: 

8010052-04.2012.8.11.0005 EXEQUENTE: A. A. MISSIO & CIA LTDA - EPP 

EXECUTADO: SEBASTIAO FERREIRA DOS SANTOS FILHO, SEBASTIAO 

FERREIRA DOS SANTOS FILHO & CIA LTDA - ME Vistos, etc. 

Considerando que o bloqueio online restou infrutífero, intime-se a parte 

exequente para que se manifeste indicando bens passíveis de penhora, 

no prazo de 05 dias, sob pena de extinção. Cumpra-se. Diamantino, 11 de 

dezembro de 2017. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Comarca de Primavera do Leste

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004359-86.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

RUDILEI DEBASTINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDINEIA ETERNA ANDRADE ROCHA OAB - MT21065/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DOMINGOS JOSE SEBASTIANI (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

 

MANIFESTAR SOBRE O FATO DE QUE O REQUERIDO NÃO COMPARECEU 

PARA REALIZAÇÃO DA PERICIA , CONFORME ID 10960335

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Eviner Valério

 Cod. Proc.: 166718 Nr: 3552-20.2016.811.0037

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CDSF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LPL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTINA KRISTOSCHEK MAYER 

- OAB:13170/MT, ELIZANGELA BROCH DE CAMPOS - OAB:13058/MT, 

Fernanda Kristoschek Mayer - OAB:OAB-MT 21.758

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 da parte autora para requerer o que de direito, dando prosseguimento ao 

feito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Eviner Valério

 Cod. Proc.: 189864 Nr: 3830-84.2017.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JGVA, SVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINICIUS EMIDIO CEZAR - 

OAB:MT 16426

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 da parte autora para dar prosseguimento ao feito, requerendo o que for 

de direito, no prazo legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Eviner Valério

 Cod. Proc.: 122006 Nr: 4531-84.2013.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDSD, MEDSD, CDSD, CPDSD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JBD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMILSON NAVARETTE 

LINHARES - DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALTEMIR NOGUEIRA 

MENDES - OAB:MS 5475

 Execução de Alimentos n.º 4531-84.2013.811.0037

Código 122006.

Vistos, etc.

O executado insurgiu-se contra o bloqueio de valores efetivado em suas 

contas bancárias à f. 55, alegando que as filhas menores estão sob sua 

guarda e que a genitora é quem deve alimentos às mesmas, por força da 

ação de alimentos n.º 0803666-58.2017.0005, que tramita perante o Juízo 

da 1ª Vara Cível da Comarca de Aquidauana/MS e, em razão disso, requer 

o desbloqueio dos referidos valores, pois a medida coercitiva tem 

dificultado o sustento das menores. Juntou documentos de f. 57/73.

Compulsando a documentação carreada aos autos pelo executado, 

verifico que não foi possível constatar, de fato, a veracidade de suas 

alegações, seja pela impossibilidade de leitura de alguns documentos, 

considerando a posição em que foram juntados, seja pela informação 

contida no documento de f. 64-v, o qual se trata de um pedido de 

homologação de acordo, em que as partes transigiram no sentido de as 

filhas retornarem à guarda da mãe. No entanto, há termo de guarda 

definitiva de uma das filhas em favor do executado (f. 65-v), restando, 

portanto, dúbia a questão a ser apreciada.

Assim sendo, considerando que as alegações do executado não restaram 

devidamente comprovadas nos autos a ponto de ensejar o deferimento do 

pedido de desbloqueio formulado, intime-se o mesmo para que comprove 

se as crianças se encontram verdadeiramente sob sua guarda, 

esclarecendo a questão do acordo entabulado, em que a genitora passa a 

ter a guarda das filhas, bem como comprove o débito alimentar da genitora 

em relação às menores.

Após, vista ao Ministério Público e, em seguida, conclusos.

Cumpra-se.

Primavera do Leste/MT, 13 de dezembro de 2017.

Eviner Valério

Juiz de Direito Substituto

2ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002665-82.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS OAB - SP273843 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

M. DE ANDRADE - ME (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Numero do Processo: 

1002665-82.2017.8.11.0037 EXEQUENTE: SUL AMÉRICA COMPANHIA DE 

SEGURO SAÚDE EXECUTADO: M. DE ANDRADE - ME Vistos etc. Nos 

termos do artigo 4º do Código de Processo Civil, as partes têm o direito de 

obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade 

satisfativa, devendo todos os sujeitos do processo cooperar entre si para 

que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva, a 

teor do disposto do artigo 6º do mesmo Estatuto processual civil. Sob tal 

perspectiva, a inclusão absolutamente desnecessária de peças 

processuais apenas tumultua o andamento processual, criando embaraço 

indevido à celeridade processual. Destarte, determino exclusão das peças 

eletrônicas identificadas pelos ID (8715444/ 8715481/ 8715494/ 8715502/ 

8715523/ 8715531/ 8715545/ 8715556 /8715562 /8715572 /8715581 

/8715589). O ID 10296413 descreve a inclusão de minuta de acordo 

celebrada entre as partes, contudo referido documento não está 

apresentado de forma legível nos autos. Isto posto, intime-se a parte 

autora para apresentar de forma legível a minuta de acordo, em 15 

(quinze) dias. Expirado o prazo, imediata conclusão. Cumpra-se. 
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Primavera do Leste (MT), 15 de novembro de 2017. Patrícia Cristiane 

Moreira Juíza de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 3347 Nr: 21-24.1996.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CESAR JORGE SECHI, DORVALINO SECHI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ PEDROSA NETO - 

OAB:13.763/MT, MARISTELA CLARO ALLAGE - OAB:4200/MT, 

WALDEMAR DECCACHE - OAB:140500-A/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL CARLOTTO CORREA 

- OAB:14144/MT

 Processo nº 21-24.1996.811.0037 (Código 3347)

Ação de Execução

Exequente: Banco Sistema S/A

Executado: Cesar Jorge Sechi

Executado: Dorvalino Sechi

Vistos em correição.

À Contadoria Judicial para atualização do cálculo exequendo.

Certifique-se quanto ao cumprimento ao disposto no artigo 842 do Código 

de Processo Civil.

Determino a pesquisa de endereço do executado Cesar Jorge Sechi, 

mediante acesso aos sistemas disponibilizados por convênio e expedição 

de ofícios requisitórios às operadoras de telefonia móvel.

Exitosa a diligência, intime-se sobre a penhora, na forma da lei.

Após, imediata conclusão.

Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 23 de novembro de 2017.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 136022 Nr: 7580-02.2014.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO HUMBERTO BUDÓIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROPECUARIA KULUENE S/C LTDA, ANIBAL 

ANTONIO BIANCHINI, ILVA POLIMENO BIANCHINI, DALIER GALLO, NANCI 

APARECIDA TURIN GALLO, VITOR LOPES GAUTOS - ESPÓLIO, AURELIO 

LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO HUMBERTO BUDOIA - 

OAB:3339-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GELSON LUÍS GALL DE 

OLIVEIRA - OAB:OAB/MT 3966, GELSON LUIZ GALLDE OLIVEIRA - 

OAB:3966, MARILEI SCHUSTER - OAB:7721-B/MT, ZAID ARBID - 

OAB:1822A, ZAID ARBID - OAB:MT/3339-A

 (...)Isto posto, rejeito os embargos de declaração opostos.Determino a 

remessa dos autos à Contadoria Judicial para conferência do cálculo 

exequendo, com observância da decisão (fls.291/296) e do julgamento do 

recurso (fls.337/341).Em seguida, intimem-se as partes para 

manifestação, facultando-lhes impugnação fundamentada, em 15 (quinze) 

dias, sob pena de não conhecimento.Certifique-se sobre o julgamento 

definitivo do comando sentencial, objeto da execução provisória, com o 

respectivo traslado da certidão de trânsito em julgado.Concluídas as 

diligências, imediata conclusão.Intimem-se. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Primavera do Leste (MT), 05 de dezembro de 2017.Patrícia 

Cristiane Moreira Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 6829 Nr: 329-89.1998.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TERESINHA STRAPASSON FOCKINK, DUILIO PIATO 

JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FOMA OVCHINNIKOV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JÚNIOR - OAB:MT 

3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE RAVANELLO - OAB:MT 

3291

 Processo nº 329-89.1998.811.0037 (Código nº 6829) Cumprimento de 

Sentença

Exequentes: Terezinha Strapasson Fockink e Outro

Executada: Foma Ovchinnikov

 Vistos etc.

Cientifique-se a parte exequente sobre o cumprimento parcial da ordem de 

penhora online, consoante detalhamento de ordem judicial de bloqueio de 

valores anexo.

Intime-se a parte executada sobre a constrição bancária (Prov.nº 

04/2007-CGJ).

Cumpra-se integralmente a determinação judicial derradeira (fls.331).

Às providências.

Primavera do Leste (MT), 30 de novembro de 2017.

 Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 39096 Nr: 1518-24.2006.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLADIR GAIATTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS ALVES 

PEREIRA - OAB:111205, FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - 

OAB:7627-A/MT, MILENA PIRÁGINE - OAB:OAB/MT 17210-A, WOLF 

EJZENBERG - OAB:237920/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDERSON SANTOS NEVES, - 

OAB:18174, GILMAR ANTONIO SUBTIL GODINHO - OAB:11436, 

LEONARDO COSTA NICOLINO - OAB:MT 12900

 Processo nº 1518-24.2006.811.0037 (Código 39096)

Ação de Execução de Título Extrajudicial por Quantia Certa

Exequente: Mapfre Vera Cruz Seguradora S/A

Executado: Gladir Gaiatto

 Vistos etc.

Cientifique-se a parte exequente sobre a ausência de cumprimento da 

ordem de penhora online, em razão de insuficiência de saldo, consoante 

detalhamento de ordem judicial de bloqueio de valores anexo.

Cumpra-se integralmente a determinação judicial derradeira (fls.172).

Às providências.

Primavera do Leste (MT), 30 de novembro de 2017.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 162706 Nr: 1558-54.2016.811.0037

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Irene Korb

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO VALERIANO DE OLIVEIRA, IVONE 

NUNES BORGES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO RAMOS BITELBRON - 

OAB:RS/88458, MÁRCIO ROBERTO BITELBRON - OAB:SC 26.872

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTÔNIO FRANCISCO VIEIRA 

DA SILVA - OAB:5685/MT, MARIA ROSA DE REZENDE HOSHIKA - 

OAB:12102/MT, WILLIAN DIAS CAVERSAN - OAB:MT/17543

 Intimar a parte autora para retirar os autos em cartório no prazo de 5 

(cinco) dias, a fim de apresentar alegações finais, nos ternos da decisão 

de fl.233.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 197631 Nr: 7603-40.2017.811.0037

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDER MARCOS VOLTANI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO EDUARDO CABRERA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CIBELE RODRIGUES - OAB:SP 

159841

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Wilmar Dauria Martins 

Ribeiro - OAB:15463/MS

 Em seguida, a M.Ma. Juíza deliberou: “Tendo em vista a ausência 

injustificada do mandatário legal da parte autora, julgo prejudicada a 

produção da prova pretendida, com fulcro no artigo 362, §2º, do Código 

Processo Civil. Devolva-se ao Juízo Deprecante, grafando nossas 

homenagens. Procedam as baixas e anotações pertinentes. Cumpra-se.”.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 6829 Nr: 329-89.1998.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TERESINHA STRAPASSON FOCKINK, DUILIO PIATO 

JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FOMA OVCHINNIKOV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JÚNIOR - OAB:MT 

3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE RAVANELLO - OAB:MT 

3291

 Processo nº 329-89.1998.811.0037 (Código nº 6829) Ação Sumarissíma 

de Despejo c/c Perdas e Danos

 Requerente: Terezinha Strapasson Fockink Requerida: Foma Ovchinnicov

Vistos em correição.

A parte exequente requer a expedição de ofício online ao Sistema 

BACENJUD, com vistas a promover o bloqueio nas contas bancárias 

eventualmente encontradas em nome da parte do requerida.

Há viabilidade jurídica no pleito formulado pela parte exequente, visto que o 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso aderiu ao Termo de 

Convênio de Cooperação Técnico-Institucional firmado entre o Superior 

Tribunal de Justiça, o Conselho da Justiça Federal e o Banco Central do 

Brasil.

Outrossim, a penhora de dinheiro obedece a ordem estabelecida no artigo 

835 do Código de Processo Civil, constituindo pretensão legítima do 

credor.

Ressalte-se, oportunamente, que não se trata de quebra do sigilo 

bancário, pois a penhora limita-se a quantia cobrada em ação judicial, sem 

perquirições indevidas sobre as operações financeiras realizadas ou 

sobre a totalidade do ativo inserido na conta respectiva.

De fato, constituindo a penhora online recurso legítimo para o 

prosseguimento regular do feito, com o consequente adimplemento 

coercitivo da obrigação pecuniária, mister a efetivação da medida, nos 

termos legais, para a realização do direito.

Isto posto, defiro o requerimento de penhora sobre os ativos financeiros 

da parte requerida.

Aportando a resposta do bloqueio online, imediata conclusão.

Inexistindo pagamento no tríduo legal, inclua-se o nome do requerido em 

cadastros de inadimplentes (CPC, art.782, §3º).

Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 07 de novembro de 2017.

 Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 11961 Nr: 739-79.2000.811.0037

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS FERRARIN 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ NATAL LONARDONI, JOSÉ LONARDONI, 

OSVALDO LONARDONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO MANOEL JÚNIOR - 

OAB:MT 3284-B, KELTON ALFREDO VOLPE - OAB:19741/O, NELIANE 

ANDREA MANOEL - OAB:MT 13.907-B, NELSON APARECIDO MANOEL 

JUNIOR - OAB:MT 5454-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Carlos Mandú da 

Silva - OAB:2.360-MT, DUILIO PIATO JÚNIOR - OAB:MT 3719, MÁRIO 

TAKATSUKA - OAB:43638/SP, ROGERIO DE BARROS CURADO - 

OAB:MT 10.944

 (...)Isso posto, operada a preclusão processual, não conheço o 

requerimento do executado (fls.827/830), até porque ultimada a execução 

com a integral satisfação do crédito exequendo, inclusive com restituição 

do saldo da adjudicação ao executado.Certifique-se quanto a regular 

vinculação dos créditos penhorados, em favor dos terceiros interessados, 

bem como o crédito fiscal.Concluídas as diligências, imediata conclusão 

para extinção da ação de execução.Cumpra-se.Primavera do Leste, 30 de 

novembro de 2017.Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 39096 Nr: 1518-24.2006.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLADIR GAIATTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS ALVES 

PEREIRA - OAB:111205, FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - 

OAB:7627-A/MT, MILENA PIRÁGINE - OAB:OAB/MT 17210-A, WOLF 

EJZENBERG - OAB:237920/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDERSON SANTOS NEVES, - 

OAB:18174, GILMAR ANTONIO SUBTIL GODINHO - OAB:11436, 

LEONARDO COSTA NICOLINO - OAB:MT 12900

 (...)Isto posto, defiro o requerimento de penhora sobre os ativos 

financeiros da parte executada (fls.142).Intime-se o executado, 

pessoalmente, para indicar ao juízo quais são e onde estão os bens 

sujeitos à penhora e os respectivos valores, exibindo a prova de sua 

propriedade e, se for o caso, certidão negativa de ônus, em 15 (quinze) 

dias, ciente de que o descumprimento da ordem judicial será considerado 

atentatório à dignidade da justiça, sujeitando o executado ao pagamento 

de multa em montante não superior a vinte por cento do valor atualizado do 

débito em execução, a qual será revertida em proveito do exequente, 

exigível nos próprios autos do processo, sem prejuízo de outras sanções 

de natureza processual ou material, nos moldes do artigo 774 do Código 

de Processo Civil.Expeça-se o necessário. Cumpra-se na forma da 

lei.Primavera do Leste (MT), 07 de novembro de 2017.Patrícia Cristiane 

Moreira Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 107039 Nr: 6136-36.2011.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANGELA BORGES DE OLIVEIRA RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO PIEPER 

ESPINOLA - OAB:OAB/MT 15.999-B, FRED HENRIQUE SILVA GADONSKI 

- OAB:6927/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:MT 19081-A, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - 

OAB:16691-A/MT, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - OAB:MT 14.258-A

 Intimar a Dra. Ozana Baptista Gusmão, OAB/MT 4.062, dos termos da 

decisão proferida às fls. 228, devendo comprovar sua legitimidade, 

mediante juntada do instrumento de mandato respectivo (cessão de 

crédito ou substabelecimento de algum dos advogados credores da verba 

de sucumbência), em 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 163212 Nr: 1769-90.2016.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SINAGRO PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA IVANIRA WANDSCHER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADAUTO DO NASCIMENTO 

KANEYUKI - OAB:198905/SP, JOSE ERCÍLIO DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/SP 27.141

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEMERCIO LUIZ GUENO - 

OAB:11482-B/MT

 Certifico que nesta data INTIMO o advogado da parte requerido para se 

manifestar sobre a petição juntada aos autos pelo requerido, no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira
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 Cod. Proc.: 156092 Nr: 7220-33.2015.811.0037

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FREITAS DA SILVA & LUIZ LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:MT 5134

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que nesta data INTIMO o Advogado do Autor para manifestar-se 

acerca da Certidão do Sr. Oficial de Justiça juntada aos autos às fls.62, no 

prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 106199 Nr: 5240-90.2011.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS MAURI BREMM, NOELI BREMM, LIANE 

JUSSARA BREMM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICHARD GAERTNER, MAPFRE VERA CRUZ 

SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTINA KRISTOSCHEK MAYER 

- OAB:13170/MT, ELIZANGELA BROCH DE CAMPOS - OAB:13058/MT, 

ENIO ZANATTA - OAB:MT 13.318, RAFAEL CARLOTTO CORREA - 

OAB:14144/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAIANE LUZA - OAB:MT 

14.059, HOMERO STABELINE MINHOTO - OAB:OAB/SP 26.346, MAURO 

PORTES JUNIOR - OAB:MT 10772, NADIR GONÇALVES DE AQUINO - 

OAB:116353/SP, PAULO HENRIQUE CORREA MINHOTO - 

OAB:177.342/SP, PEDRO EMILIO BARTOLOMEI - OAB:MT 12306-B, 

SANDRA ROBERTA MONTANHER BRESCOVICI - OAB:7366/MT

 Certifico que nesta data os advogados das partes ficam INTIMADOS para 

manifestarem-se acerca da carta precatória devolvida, dentro do prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 194908 Nr: 6248-92.2017.811.0037

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZONIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MÁRCIO LEANDRO PATRICIO, ROSANE PETRY 

PATRICIO, VILIBALDO OENNING

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILTON MASSAHARU MURAI - 

OAB:16783/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que nesta data INTIMO o Advogado do Autor para manifestar-se 

acerca da Certidão do Sr. Oficial de Justiça, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 161971 Nr: 1240-71.2016.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DAYANE BOENO NERES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANA A. DE LIMA - ME (K'LAMITA 

CONFECÇÕES)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE LUIZ DA SILVA - 

OAB:OAB/MT 7458-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.Nos termos do artigo 242 do Código de Processo 

Civil, a citação será pessoal, somente admitindo a lei ser feita na pessoa 

do representante legal ou do procurador do réu, do executado ou do 

interessado ou, na ausência do citando, a citação será feita na pessoa de 

seu mandatário, administrador, preposto ou gerente, quando a ação se 

originar de atos por eles praticados ou, tratando-se de pessoa jurídica, 

será válida a entrega do mandado a pessoa com poderes de gerência 

geral ou de administração ou, ainda, a funcionário responsável pelo 

recebimento de correspondências (CPC, art.248, §2º).Tratando-se 

especificamente da citação via postal, a carta será registrada para 

entrega ao citando, exigindo-lhe o carteiro, ao fazer a entrega, que assine 

o recibo, a teor do disposto no artigo 248, §1º, do Código de Processo 

Civil.Nesse sentido:"A citação por via postal é a regra geral no processo 

civil, conforme já se expôs no nº 394, retro. Realiza-se por carta do 

escrivão, encaminhada ao citando pelo correio, com aviso de recepção. É 

forma de citação real, posto que depende de efetiva entrega da 

correspondência ao citando (NCPC, art.248, §1º). (...) Impõe o código ao 

carteiro a obrigação de entregar a carta pessoalmente ao citando, de que 

exigirá assinatura no recibo (art.248, §1º) (...). Como o carteiro não dispõe 

de fé pública para certificar a entrega ou a recusa, se o destinatário se 

negar a assinar o recibo, a citação postal estará fatalmente frustrada e só 

restará ao autor renovar a in ius vocatio por mandado, cobrando ao 

citando as custas da diligência fracassada." Portanto, inobservada a 

forma prescrita em lei, com incidência direta sobre o contraditório e ampla 

defesa, declaro nula a citação via postal.A citação deverá ser feita por 

mandado. Para tal finalidade, expeça~-se carta precatória, com prazo de 

60 (sessenta) dias para cumprimento, intimadas as partes (CPC, 

art.261).Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.Primavera do 

Leste (MT), 14 dezembro de 2017.Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 124900 Nr: 7468-67.2013.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZAQUEU DE OLIVEIRA REIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LETÍCIA BORGES REIS - 

OAB:MT/13385, LUCINÉIA DE BORTOLI VERDÉRIO - OAB:13057/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANNY FABRÍCIO CABRAL 

GOMES - OAB:OAB/MS6337, ELIZABETH CERQUEIRA COSTA - 

OAB:ES/13.066, HORST VILMAR FUCHS - OAB:ES/12.529, MARINA 

BELANDI SCHEFFER - OAB:3232/AC, ROBERTO DUARTE JÚNIOR - 

OAB:OAB/AC 2485

 Processo nº 7468-67.2013.811.0037 (Código 124900)

Ação de Restituição de Valores

Requerente: Zaqueu de Oliveira Reis

Requerido: Ympactus comercial S/A

Vistos etc.

 Intime-se a parte autora para integralizar o litisconsórcio passivo 

necessário, mediante requerimento de citação dos sócios, ante a 

decretação judicial de dissolução da empresa Ympactus Comercial S/A, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção processual, nos moldes 

do artigo 115, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

 Expirado o prazo, imediata conclusão.

 Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 14 de dezembro de 2017.

 Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 49039 Nr: 4472-09.2007.811.0037

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TGV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CASV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALTON VINICIUS DOS SANTOS 

- OAB:6.923-B-MT, JOÃO PAULO VIEIRA DESCHK - OAB:41.491/PR, 

MARCELO GONÇALVES - OAB:7831/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 4472-09.2007.811.0037 (Código 49039)

Ação de Interdição

Interditando: Tomaz Gonçalves Viana

Interditado: Carlos Antonio Santana Viana

Vistos etc.

Julgado procedente o conflito negativo de competência nº 

1008676-44.2017.8.11.0000, em conformidade com a decisão proferida 

pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, declino da 

competência e determino a remessa dos autos ao Juízo da 1ª Vara Cível 

da Comarca de Primavera do Leste (MT), materialmente competente para o 
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processamento e julgamento da causa.

 Procedam-se as baixas e anotações de estilo.

 Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 14 de dezembro de 2017.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 154354 Nr: 6419-20.2015.811.0037

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMELIA FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TALITA FERREIRA RODRIGUES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE MARISA SALVAJOLI 

GUILHERME - OAB:MT 10.774-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALBERTO MACEDO SÃO 

PEDRO (DEFENSOR PÚBLICO) - OAB:

 Processo nº 6419-20.2015.811.0037 (Código 154354)

Ação de Interdição

Interditando: Amelia Ferreira da Silva

Interditado: Talita Ferreira Rodrigues da Silva

Vistos etc.

Julgado procedente o conflito negativo de competência nº 

1008676-44.2017.8.11.0000, em conformidade com a decisão proferida 

pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, declino da 

competência e determino a remessa dos autos ao Juízo da 1ª Vara Cível 

da Comarca de Primavera do Leste (MT), materialmente competente para o 

processamento e julgamento da causa.

 Procedam-se as baixas e anotações de estilo.

 Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 14 de dezembro de 2017.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 156096 Nr: 7223-85.2015.811.0037

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EULALIA SPANIOL ROBE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON ARTUR ROBE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANNA PAULA LANDIM DA SILVA 

FLESCH - OAB:14.932-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALBERTO MACEDO SÃO 

PEDRO (DEFENSOR PÚBLICO) - OAB:

 Processo nº 7223-85.2015.811.0037 (Código 156096)

Ação de Interdição

Interditando: Eualia Spaniol Robe

Interditado: Anderson Autor Robe

Vistos etc.

Julgado procedente o conflito negativo de competência nº 

1008676-44.2017.8.11.0000, em conformidade com a decisão proferida 

pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, declino da 

competência e determino a remessa dos autos ao Juízo da 1ª Vara Cível 

da Comarca de Primavera do Leste (MT), materialmente competente para o 

processamento e julgamento da causa.

 Procedam-se as baixas e anotações de estilo.

 Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 14 de dezembro de 2017.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 170282 Nr: 5349-31.2016.811.0037

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INÊS DOS SANTOS GUADAGNIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIRGINIA MAIONE DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KELLI MARIANI LIMA DA SILVA - 

OAB:MT/19369/O, RAFAELE PIRES FERREIRA - OAB:MT/ 19918-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALBERTO MACEDO SÃO 

PEDRO (DEFENSOR PÚBLICO) - OAB:

 Processo nº 5349-31.2016.811.0037 (Código 170282)

Ação de Interdição

Interditando: Inês dos Santos Guadagnin

Interditado: virginia Maione dos Santos

Vistos etc.

Julgado procedente o conflito negativo de competência nº 

1008676-44.2017.8.11.0000, em conformidade com a decisão proferida 

pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, declino da 

competência e determino a remessa dos autos ao Juízo da 1ª Vara Cível 

da Comarca de Primavera do Leste (MT), materialmente competente para o 

processamento e julgamento da causa.

 Procedam-se as baixas e anotações de estilo.

 Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 14 de dezembro de 2017.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 74870 Nr: 7188-04.2010.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CIMASP - COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE EQUIPAMENTOS, 

SERVIÇOS E PEÇAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LORAN MARLON BERALDO DE PIERI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO DA SILVA 

OLIVEIRA - OAB:GO/21644-E, FABIANO DA SILVA BÍLIO - OAB:, 

LUCIANO DA SILVA BILIO - OAB:OAB/GO 21.272, MICHELE HENRIQUES 

THÓ - OAB:193181/SP, THAIS RODRIGUES DE OLIVEIRA BÍLIO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALFREDO DE OLIVEIRA 

WOYDA - OAB:MT/7719-B

 Isso posto, não se desincumbindo do ônus da prova que lhe competia, eis 

que ausente a prova do direito material, julgo improcedentes os embargos 

à ação monitória.Julgados improcedentes os embargos, constitui-se de 

pleno direito o título executivo judicial, independentemente de qualquer 

formalidade, observando-se, no que couber, as regras para o 

cumprimento da sentença (CPC, art.701, §2º).Portanto, não realizado o 

pagamento e julgados improcedentes os embargos apresentados, 

intime-se o executado para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, 

acrescido de custas, se houver, advertindo-lhe que, não ocorrendo 

pagamento voluntário no prazo legal, o débito será acrescido de multa de 

dez por cento e, também, de honorários de dez por cento (CPC, art.523, 

§1º), bem como que, transcorrido o prazo para pagamento voluntário, 

inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para oferecimento de impugnação, 

independentemente de penhora ou nova intimação (CPC, art.525).Não 

efetuado tempestivamente o pagamento voluntário, expeça-se, desde 

logo, mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os atos de 

expropriação (CPC, art.523, §3º).Intime-se. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se.Primavera do Leste (MT), 14 de dezembro de 2017.Patrícia 

Cristiane Moreira Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 115983 Nr: 6591-64.2012.811.0037

 AÇÃO: Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com 

Cobrança->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBSON ANTONIO DONIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIG SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 

LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINE DONIN ZANCHET - 

OAB:9527

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO SANTOS SILVA PINTO 

- OAB:4439/SE

 Processo nº 6591-64.2012.811.0037 (Código 115983)
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Ação de Despejo por Falta de Pagamento Cumulada com Ação de 

Cobrança e Danos Materiais

Requerente: Robson Antônio Donin

Requerido: Elig Serviços de Telecomunicações Ltda ME

Vistos etc.

Tendo em vista a existência de divergência relevante quanto aos fatos 

articulados em Juízo, valendo-se do permissivo legal previsto no artigo 

345, caput, e artigo 370, ambos do Código de Processo Civil, designo 

audiência para depoimento pessoal das partes para a data de 1º de 

fevereiro de 2018, às 13h00min.

As partes devem ser intimadas pessoalmente para comparecerem à 

audiência a fim de prestarem depoimento pessoal e advertidas da pena de 

confesso caso não comparecerem ou, comparecendo, se recusarem a 

depor (CPC, art.385, §1º).

Intimem-se os causídicos via DJE.

Cumpra-se.

 Primavera do Leste (MT), 14 de dezembro de 2017.

 Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 124718 Nr: 7288-51.2013.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: J. SODRE DOS SANTOS SILVA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO S PADARIA E CONFEITARIA LTDA - 

ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIVILSON JOSE GUIMARAES - 

OAB:6534/OAB-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANNA PAULA LANDIM DA 

SILVA FLESCH - OAB:14932

 Isso posto, julgo improcedente a contestação e delibero pelo regular 

prosseguimento do feito.Portanto, constituísse de pleno direito o título 

executivo judicial, independentemente de qualquer formalidade, eis que 

não realizado o pagamento e não apresentados os embargos previstos no 

artigo 702, observando-se, no que couber, as regras para o cumprimento 

da sentença (CPC, art.701, §2º).Logo, havendo requerimento expresso do 

credor, intime-se o executado para pagar o débito, no prazo de 15 

(quinze) dias, acrescido de custas, se houver, advertindo-lhe que, não 

ocorrendo pagamento voluntário no prazo legal, o débito será acrescido 

de multa de dez por cento e, também, de honorários de dez por cento 

(CPC, art.523, §1º), bem como que, transcorrido o prazo para pagamento 

voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para oferecimento de 

impugnação, independentemente de penhora ou nova intimação (CPC, 

art.525).Não efetuado tempestivamente o pagamento voluntário, 

expeça-se, desde logo, mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os 

atos de expropriação (CPC, art.523, §3º).Intime-se. Expeça-se o 

necessário. CumpraPrimavera do Leste (MT), 14 de dezembro de 

2017.Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 148894 Nr: 3800-20.2015.811.0037

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VILMA PEREIRA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS SADI LADVIG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO ALVES DA SILVA 

JÚNIOR - OAB:MT 7662

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALBERTO MACEDO SÃO 

PEDRO (DEFENSOR PÚBLICO) - OAB:

 Processo nº 3800-20.2015.811.0037 (Código 148894)

Ação de Interdição

Interditando: Vilma Pereira Lima

Interditado: Marcos Sadi Ladvig

Vistos etc.

Julgado procedente o conflito negativo de competência nº 

1008676-44.2017.8.11.0000, em conformidade com a decisão proferida 

pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, declino da 

competência e determino a remessa dos autos ao Juízo da 1ª Vara Cível 

da Comarca de Primavera do Leste (MT), materialmente competente para o 

processamento e julgamento da causa.

 Procedam-se as baixas e anotações de estilo.

 Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 14 de dezembro de 2017.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

3ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 144949 Nr: 2030-89.2015.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MGP, SILMARA APARECIDA GARCIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RIO VERDE VIAGENS E TURISMO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: APOENO HENRIQUE SILVA 

SOARES - OAB:MT 19.480, RENATO CINTRA FARIAS - OAB:MT 

11002-B, TIAGO ALVES DA SILVA - OAB:MT 18.241-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANA FERNANDES 

RABELO - OAB:9031-B-MT, MARKSON WESTER DE ANDRADE - 

OAB:OAB/GO 26.207, WILLIAN PEREIRA DA SILVA JÚNIOR - 

OAB:OAB/GO 33.315

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007- CGJ, 

impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar o autor para 

manifestar sobre os embargos de declaração, no prazo legal.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 129523 Nr: 2329-03.2014.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SERGIO PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUNIOR FELISBERTO MACHADO, LUCIANO 

BERTHOLDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELLE SAGGIN PACHECO - 

OAB:14129 -A MT, REINALDO BISPO DE ARAUJO FILHO - 

OAB:14537/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Citação ME097

Prazo do Edital:20

Nome do(a) Citando(a):Requerido(a): Luciano Bertholdi Filiação: , 

brasileiro(a), solteiro(a), Endereço: Rua Benjamim Cerutti, Nº 55, Bairro: 

Castelândia, Cidade: Primavera do Leste-MT

Resumo da Incial:OO Autor no dia 17 de julho de 2013, estava percorrendo 

a Av. Florianópolis, nesta Cidade, com sua motocicleta (doc. 2, Honda/CG, 

125 FAN, placa NIY-7206), em direção ao seu trabalho, quando, de 

repente o carro (Modelo I-PEUGEOT 207-SP, ano 2010/2010, cor prata) do 

Requerido, que estava descendo a Rua Maria Beer, cruzou a Av. 

Florianópolis, resultando na colisão da motocicleta pilotada pelo Autor no 

pneu traseiro do carro do Requerido que deveria ter parado antes de 

atravessar, pois a preferência era do Requerente.O acidente aconteceu 

por volta das 13:00h, ocasião em que, com a pancada o Autor ficou 

gravemente ferido, onde foi socorrido pela equipe do SAMU, sendo levado 

diretamente para o Pronto Atendimento desta Cidade (doc.3), eis que 

atendido e, posteriormente ainda no mesmo dia foi encaminhado para o 

Hospital Regional de Rondonópolis-MT (doc.3).Logo em seguida foi 

encaminhado para o centro cirúrgico, onde deu entrada às 18:40h, e saiu 

às 20:40h, ou seja, o Requerente passou por uma cirurgia (doc.3) no pé 

direito, com duração de 2 (duas) horas.Assim o Requerente permaneceu 

internado (doc.3) do dia 17/07/2013 até o dia 25/07/2013, passando assim 

por tratamentos clínicos, cirúrgicos e realização de necropsia.No dia 

12/08/2013, o Requerente retornou ao médico que efetuou a sua cirurgia, 

e foi informado que o mesmo necessitaria novamente passar por 

procedimento operatório, no entanto até o momento isso não se realizou, 

pois como o Requerente não possui plano de saúde está aguardando pelo 

SUS, e o quadro clínico do pé direito, é grave como pode ser observado 

na foto doc. 4.Pois bem, o Requerente possui família (doc.5), e na data do 

acidente este e sua esposa Adriana Ribeiro Miranda da Silva, mantinham 
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as despesas da família, já que possuem duas filhas menores impúberes 

sendo, Fágna Pereira da Silva e Fayla Pereira da Silva, inclusive possuem 

despesas com aluguel da residência no valor de R$ 600,00(seiscentos 

reais).O Requerente até a data do acidente trabalhava como mestre de 

obras, no imóvel do proprietário Ricardo Montanha Castanheira, cujo a 

diária correspondia o valor de R$ 130,00 (cento e trinta reais), pago por 

quinzena, assim mensalmente o Requerente recebia o valor de R$ 

3.380,00 (três mil e trezentos e oitenta reais).Devido o acidente o 

Requerente encontra-se impossibilitado de trabalhar, bem como, não 

obteve êxito no pedido de auxílio acidente/doença perante o INSS, e assim 

o Requerente juntamente com sua família está passando por diversas 

dificuldades, devido ao acidente causado irresponsavelmente pelo 

Requerido.Já quanto ao dano material sofrido pelo Requerente, pois a 

motocicleta foi danificada, e pelo concertoda moto, referente às peças 

(doc.6) que necessitaram serem trocadas, totalizou assim o valor de R$ 

262,00 (duzentos e sessenta e dois reais).Além das despesas com a 

motocicleta, o Requerente está tendo diversos gastos com medicamentos 

(doc.7), e até o momento, já foram gastos o total de R$ 353,27 (trezentos 

e cinquenta e três reais e vinte e sete centavos).Já que a Requerente 

precisa se deslocar-se para hospital, inclusive até mesmo para a Cidade 

de Rondonópolis, possui diversos gastos, inclusive com táxis (doc. 8).O 

acidente sofrido pelo Requerente foi gravíssimo, e pior, ficará com 

sequelas, isso se comprova porque já passou por perícia, para receber o 

DPVAT, onde foi constatado sua invalidez (doc. 9).Portanto as lesões 

materiais, psicológicas, morais, psíquicas que atingiram e vem atingindo o 

Requerente, de tal maneira perfeitamente cabível as indenizações ora 

pleiteadas, destacando ainda os lucros cessantes e pagamento mensal de 

um salário que perfazia quanto estava laborando, pois até o momento está 

impossibilitado de trabalhar, e não se sabe quando poderá voltar, correndo 

o risco até de ficar inválido para o trabalho.II – DA RESPONSABILIDADE 

CIVILAssim pelo evidente acidente, o Requerido deve ser condenado, no 

que tange as reparações dos danos ocasionados ao Autor.A organização 

Jurídica tem como principal meta assegurar a paz na sociedade e, quando 

um cidadão sofre um dano, rompe-se o equilíbrio existente e só é possível 

retornar-se ao equilíbrio tão desejado com a reparação do prejuízo sofrido 

pela vítima, ou seja, restabelecendo o estado “status quo” 

anterior.Podemos destacar a teoria da culpa ou subjetiva, pois a culpa tem 

de estar provada por se constituir no fundamento da responsabilidade civil 

e ser pressuposto necessário do dano indenizável, ou seja, nessa teoria a 

responsabilidade do autor do dano somente se concretiza se ele agiu com 

dolo ou culpa. Desta maneira somente pelo fato da 2ª Requerida, permitir 

um funcionário dirigir sem a habilitação/permissão, desrespeitando o Art. 

144 do CTB, já configura sua responsabilidade subjetiva, e o que tange a 

1ª Requerida ter a concessão da MT 130, o fato de contratar a prestadora 

de serviços, no caso a Constral já configura também a sua total 

responsabilidade, in casu, a, estreme de dúvidas, totalmente objetiva, 

conforme preconiza o art. 14, do CDC, ipsis verbis:“O fornecedor de 

serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos.”Com isso a Concessionária da 

Rodovia MT 130, ao receber a delegação da Administração Pública para 

construir e implementar a manutenção da infraestrutura da rodovia 

concedida, assume dever jurídico de proceder na atividadedelegada de 

forma a garantir a segurança e incolumidade pessoal e material de seus 

usuários e terceiros que possam ser prejudicados, sendo que a 

remuneração pelo empreendimento que realiza dá-se por meio do pedágio, 

nesse sentido vejamos o art. 37, § 6º da Constituição Federal, juntamente 

com art. 932, III do Código Civil:Art. 37. A administração pública direta e 

indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito 

Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, 

impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao 

seguinte:§ 6º - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito 

privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que 

seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o 

direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.Art. 

932. São também responsáveispela reparação civil:III - o empregador ou 

comitente, por seus empregados, serviçais e prepostos, no exercício do 

trabalho que lhes competir, ou em razão dele;Nesse sentido não resta 

dúvida da responsabilidade civil, das empresas Requeridas, já que 

respondem solidariamente, a Primeira pelo fato de possuir a Concessão da 

Rodovia MT 130, inclusive esta que contratou o serviço da 2ª Requerida, 

que por sua vez é proprietária da máquina envolvida no acidente, e pior 

ainda, em colocar uma pessoa sem habilitação para dirigi-lá.III – DO DANO 

MATERIAL E DANO MORALInsta salientar que, a proteção dada aos 

usuários do serviço de pedágio é advinda do Código de Defesa do 

Consumidor, da Constituição Federal e do Código Civil.As Concessionárias 

se sub-rogam nos deveres e obrigações do Estado na exploração das 

rodovias, devendo oferecer ao cidadão e consumidor o direito de trafegar 

por rodovias seguras, com piso em boas condições e sinalização 

adequada, oferecendo ainda no caso de acidentes, um atendimento 

médico gratuito e ágil.Quanto aos direitos básicos do consumidor, vejamos 

os artigos 6º, 7º e 22º do Código de Defesa do Consumidor:Art. 6º São 

direitos básicos do consumidor:I - a proteção da vida, saúde e segurança 

contra os riscos provocados por práticas no fornecimento de produtos e 

serviços considerados perigosos ou nocivos;Art. 7° Os direitos previstos 

neste código não excluem outros decorrentes de tratados ou convenções 

internacionais de que o Brasil seja signatário, da legislação interna 

ordinária, de regulamentos expedidos pelas autoridades administrativas 

competentes, bem como dos que derivem dos princípios gerais do direito, 

analogia, costumes e eqüidade.Art. 22º Os órgãos públicos, por si ou 

suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra 

forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, 

eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.Parágrafo único. 

Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas 

neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a 

reparar os danos causados, na forma prevista neste código.Com isso fica 

claro que o direito do consumidor está sendo violado, já que o serviço não 

atende os requisitos da concessão, mas pelo contrário vem permitindo e 

colocando as vidas de milhares de pessoas em risco, com má 

conservação e sinalização da Rodovia, e pior, com pessoas más 

qualificadas, sem qualquer habilidade para manusear equipamentos e 

máquinas, como no caso em tela.Continuando deve-se analisar o teor dos 

artigos 2º e 3º do CDC, que determina o conceito de fornecedor e 

consumidor, já que, as partes da relação expostas acima se enquadram 

nestas definições, o que por si só já garante a proteção por esta 

legislação:“O CDC, no art. 3º, como dito, inclui no rol dos fornecedores a 

pessoa jurídica pública (e, claro, por via de consequência, todos aqueles 

que em nome dela – direta ou indiretamente – prestam serviços públicos), 

bem como ao definir “serviço” no § 2º do mesmo artigo, dispôs que é 

qualquer atividade fornecida ao mercado de consumo, excetuando apenas 

os serviços semremuneração ou custo e os decorrentes das relações de 

caráter trabalhista”. (Nunes,Luiz Antônio Rizzatto. Curso de direito do 

consumidor. 2ª Ed. São Paulo: Saraiva: 2007).Com isso todos os atos 

ilícitos das Requeridas, bem como de seus prepostos, sejam eles 

omissivos ou comissivos, devem e seguem o mesmo dispositivo dos atos 

danosos praticados pela Administração Pública direta ou indireta.Todavia 

se consolida a existência de uma relação de consumo e 

consequentemente a proteção dada aos usuários do serviço de pedágio 

pelo CDC, tanto quando o agente executor é o próprio Poder Público ou 

quando através da concessão, é uma pessoa de direito privado.Quanto ao 

direito dos danos materiais, ou seja, devido o acidente causado pelas 

Requeridas, à posição da jurisprudência é pacífica, como demonstrado 

abaixo:RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MATERIAIS. CONCESSIONÁRIA 

DE RODOVIA ECOSUL. ACIDENTE DECORRENTE DE EXISTÊNCIA DE 

OBSTÁCULO NA PISTA DE ROLAMENTO (PEDRAS). RESPONSABILIDADE 

OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. Cumpre a empresa ré adotar as 

medidas necessárias para a segurança, daqueles que transitam na 

rodovia, o que a faz responsável pela indenização decorrente de danos 

causados em face de existência de obstáculos na pista. Sentença mantida 

por seus próprios fundamentos. NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. 

(Recurso Cível Nº 71001217793, Primeira Turma Recrsal Cível, 

Turmas10Recursais, Relator: Heleno Tregnago Saraiva, Julgado em 

31/05/2007).“EMENTA ACIDENTE DE TRÂNSITO – ANIMAL NA PISTA – 

OBRIGAÇÃO DA CONCESSIONÁRIA EM INSPECIONAR A RODOVIA NÃO 

COMPROVADA – RELAÇÃO DE CONSUMO CARACTERIZADA 

RESPONSABILIDADE OBEJTIVA – INDENIZAÇÃO DEVIDA. Conforme 

jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, as 

concessionárias de serviços rodoviários, nas suas relações com os 

usuários, estão subordinados à legislação consumista. Portanto, 

respondem, objetivamente, por qualquer defeito na prestação do serviço, 

pela manutenção da rodovia em todos os aspectos, respondendo, 

inclusive, pelos acidentes provocados pela presença de animais na pista.” 

(Apelação Cível nº. 912942-0/9, Rel. Des. Mendes Gomes, D.J 
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28-07-2008).“EMENTA: RESPONSABILIDADE CIVIL. Animais na pista 

Rodovia Presidente Dutra Concessionária do serviço público. Cerceamento 

de defesa. Não ocorrência Responsabilidade objetiva. Eventual ilicitude de 

terceiros não exclui a responsabilidade pelos danos causados no veículo 

do autor ao colidir com animais bovinos na pista de rolamento. Defeito na 

prestação do serviço. Relação de consumo. Inteligência do artigo 22 do 

CDC e Lei 8.987, de 13-02-1995. Dever de ressarcimento dos danos 

materiais comprovados. Indenização por dano moral afastada. Motorista 

profissional que trabalha com caminhão ‘reboque’. Transtornos que não 

extrapolam os limites da razoabilidade Mantidaindenização por dano 

material, estimada em R$ 2.749,00 e honorários advocatícios fixados em 

15% sobre o valor da condenação Recurso da ré provido em parte. (TJ SP 

– Apelação Cível nº. 802.792-5/9-00, Rel. Des. Edson Ferreira da Silva, D.J 

23-08-2008).”Nesse sentido, as Requeridas devem arcar, com os 

prejuízos sofridos pelo Autor, uma vez que, a motocicleta para ser 

consertada fica no valor de R$ 2.972.95, de acordo com o orçamento no 

doc.11.Por diante não é debalde mencionar que a obrigatoriedade de 

reparar o dano moral está consagrada na Constituição Federal, 

precisamente em seu art. 5.º, em que a todo cidadão é "assegurado o 

direito de resposta, proporcionalmente ao agravo, além de indenização por 

dano material, moral ou à imagem" (inc. V) e também pelo seu inc. X, 

donde: “são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem 

das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou 

moral decorrente de sua violação”.O dano moral constitui de todo 

sofrimento humano resultante de lesão de direitos da personalidade, cujo 

conteúdo é a dor, o espanto, a emoção, a vergonha, que redunda em 

ofensa ou injuria a pessoa, como forma de repudiar a conduta da Ré que 

se tem por necessário a reparação moral por seu ato, de forma que tal 

indenização sirva de repreensão à Ré, desestimulando a continuidade de 

tais atos no seio da sociedade.Cumpre destacar que, o dano moral não é 

meio de valoração da lesão em si, que certamente não tem preço, mas sim 

meio de compensar economicamente a dor sofrida, que virá a12minorar as 

agruras do Autor. Com isso, estimulará a coletividade, para que tenha 

maior consideração com a integridade humana.A indenização por dano 

moral, no presente caso, deve-se, dentre outros fatores a gravidade do 

fato, a magnitude do dano, a extensão das sequelas sofridas pela 

vítima/Autor, a intensidade da culpa, as condições econômicas e sociais 

das partes envolvidas, de forma a proporcionar ao ofendido uma 

satisfação pessoal, de maneira a amenizar o sentimento de 

infortúnio.Nesse sentido podemos destacar o ensinamento de Caio Mário 

da Silva Pereira, citado por Sérgio Cavalieri Filho:“ na reparação por dano 

moral estão conjugados dois motivos, ou duas concausas: I – punição ao 

infrator pelo fato de haver ofendido um bem jurídico da vítima, posto que 

imaterial; II – pôr nas mãos do ofendido uma soma que não é o pretium 

doloris, porém o meio de lhe oferecer oportunidade de conseguir uma 

satisfação de qualquer espécie, seja de ordem intelectual ou moral, seja 

mesmo de cunho material, o que pode ser obtido ‘no fato’ de saber que 

esta soma em dinheiro pode amenizar a amargura da ofensa e de qualquer 

maneira o desejo de vingança”.O Código Civil a respeito de 

responsabilidade Civil dispõe o seguinte em seu art. 927:“Aquele que, por 

ato ilícito (art. 186 e 187), causar dano a outrem fica obrigado a 

repará-lo”.13ejamos ainda o entendimento o dano moral, conforme 

jurisprudência abaixo:“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAS E MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO 

- MORTE DA VÍTIMA – PEDIDO JULGADO PROCEDENTE – PRELIMINAR DE 

INÉPCIA DA INICIAL – REJEITDA – QUANTUM – RAZOABILIDADE – 

SENTENÇA MANTIDA. A indenização representa uma compensação, ainda 

que pequena, pela tristeza infligida injustamente a outrem. Acima de tudo, 

não é o valor pecuniário que abrandará ou fará desaparecer o perene 

sofrimento. Servirá ele, certamente, como manifestação pública e 

insofismável da responsabilidade do causador do dano. A qualificação 

desta indenização deve se pautar em alguns critérios como intensidade da 

dor, a culpa do ofensor, a situação econômica deste, bem como, a 

situação sócio-familiar e cultural da vítima. O valor da indenização deve 

sempre ter como princípios norteadores a razoabilidade, a moderação e 

bom senso, além disso deve sopesar o grau da culpa, o valor da dívida, a 

capacidade econômica do causador do dano e a repercussão do ato 

danoso. (TJ-MT, Ap. 29452/2004, Dr. Márcio Vidal, 2ª Câmara Cível, Data 

do Julgamento 13/04/2005, Data da Publicação no DJE 

28/04/2005).”Quanto à apuração do quantum indenizatório, a 

jurisprudência pátria tem o seguinte entendimento:QUANTUM 

INDENIZATÓRIO. CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO. SUBJETIVIDADE. 

RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. VALOR ADEQUADAMENTE 

FIXADO. Na fixação do valor da condenação por dano14moral, deve o 

julgador atender a certos critérios, tais como nível cultural do causador do 

dano; condição sócio-econômica do ofensor e do ofendido; intensidade do 

dolo ou grau da culpa (se for o caso) do autor da ofensa; efeitos do dano 

no psiquismo do ofendido e as repercussões do fato na comunidade em 

que vive a vítima." REsp 355392/RJ, rel. Min. Castro Filho, j.26.03.02).Ora 

Excelência a sociedade não pode mais conviver com esse tipo de prática 

totalmente irresponsável, colocando a vida de pessoas em risco, como no 

caso do Autor, que por sorte não perdeu a vida, pois as Requeridas, 

principalmente a CONCESSIONÁRIA MORRO DA MESA, que preza por uma 

boa prestação de serviços, não pode ser negligente.Para que não se 

repita o ato das Requeridas, sugere-se que seja arbitrado o valor de R$ 

300.000,00(trezentos mil reais), a título de dano moral, ou, se assim não 

entender este MM. Juízo, que seja fixado dentro do prudente arbítrio de 

Vossa Excelência.IV – DOS LUCROS CESSANTESComo descrito acima, o 

Autor até dia do acidente, estava trabalhando como servente de pedreiro, 

recebendo pela diária o valor de R$ 60,00(sessenta reais), perfazendo 

por semana R$ 360,00(trezentos e sessenta reais), ou seja, por mês o 

valor de R$ 1.440,00(um mil e quatrocentos e quarentas reais), 

ressaltando que o pagamento era efetuado semanalmente, ou seja, todo 

sábado.5Ocorre que até o momento o Autor encontra-se impossibilitado de 

trabalhar. Nessa esteira o valor indenizado é determinado pela efetiva 

comprovação do que o prejudicado deixou de receber, bem como o tempo 

da paralisação da atividade, descontando disso, as despesas, ou seja, 

entende-se por lucro o que a vítima do ato danoso efetivamente deixou de 

receber em razão do evento.O arts. 402 e 403 do Código Civil disciplina o 

dano material, nos seguintes termos, verbis:“Art. 402. Salvo as exceções 

expressamente previstas em lei, as perdas e danos devidas ao credor 

abrangem, além do ele efetivamente perdeu, o que razoavelmente deixou 

de lucrar.”Art. 403. Ainda que a inexecução resulte de dolo do devedor, 

as perdas e danos só incluem os prejuízos efetivos e os lucros cessantes 

por efeito dela direto e imediato, sem prejuízo do disposto na lei 

processual.Do que se vê, ao determinar o valor a ser indenizado por lucro 

cessante, o magistrado deve considerar apenas o que a parte prejudicada 

tenha deixado de perceber em razão do fato danoso.O entendimento da 

jurisprudência corrobora ainda mais o direito do Autor, senão 

vejamos:APELAÇÕES CIVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MATERIAIS – DANOS EMERGENTES E LUCROS CESSANTES – ACIDENTE 

DE VEICULO – CULPA CONFIGURADA – INDENIZAÇÃO DEVIDA – 

RECURSO IMPROVIDO. Se com o acidente o proprietário ficou sem pode 

se utilizar do veículo para a16realização de suas atividades profissionais, 

devida indenização por lucros cessantes durante o período em que o 

veículo ficou parado para o conserto. HONORÁRIOS – LITISDENUNCIADA - 

DESCABIMENTO - INEXISTENCIA DE RESISTÊNCIA À DENUNCIAÇÃO - 

RECURSO PROVIDO. Não tendo havido resistência à denunciação da lide 

não cabe a condenação da denunciada em honorários de advogado em 

face da sucumbência do denunciante.(Ap, 87912/2011, DESA.MARIA 

HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data do 

Julgamento 29/08/2012, Data da publicação no DJE 06/09/2012).Sobre o 

tema, Silvio Rodrigues acentua:“Lucros cessante é aquilo que a vítima do 

acidente razoavelmente deixou de ganhar. [...] Na maioria das vezes, 

esses lucros cessantes são os dias de serviço perdidos pelo empregado, 

ou a expectativa de ganho do trabalhador autônomo, demonstrada através 

daquilo que ele vinha ganhando às vésperas do evento danoso, e que, por 

conseguinte, muito possivelmente ele continuaria a ganhar não fosse o 

infeliz acidente”(in Direito civil, Responsabilidade civil, vol. 4, 14. ed., atual., 

São Paulo, Ed. Saraiva, p. 219).Portanto o Autor faz jus ao recebimento do 

lucro que deixou de obter devido o acidente, já que, está desde o dia 

13/04/2013, impossibilitado de trabalhar, onde o mesmo auferia um renda 

mensal no valor de R$ 1.440,00(um mil e quatrocentos e quarenta reais), 

como servente, já que por sua diária, era pago o valor de R$ 

60,00(sessenta reais).Da data do acidente até o momento já se passaram 

90(noventa) dias, ou seja, 3(três) meses, fazendo jus ao recebimento de 

todo esse período, valor equivalente de R$ 5.400,00(cinco mil e 

quatrocentos reais), devendo ser pago pelas Requeridas.V - DA 

LIMINARDa argumentação feita, devidamente comprovada com a 

documentação acostada, claro que encontram presentes nos autos os 

requisitos para concessão da medida liminar, quais sejam o fumus boni 

iuris e o periculum in mora.O “fumus boni iuris” reside na prova conforme 

documentos anexos, já que está demonstrado o acidente, inclusive sua 

impossibilidade para laborar, já que está sem qualquer possibilidade para 
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sustentar sua família, destacando uma filha, hoje com pouco mais de um 

ano.Quanto ao “periculum in mora”, está assentado na premente 

necessidade do Autor de obter com urgência a liminar, pois a demora lhe 

trará mais danos, podendo ainda aumentar suas dificuldades financeiras 

que são inúmeras, além do mais, toda essa situação econômica, como 

impossibilidade para o trabalho, foram exclusivamente causada pelas 

Requeridas.Destarte, ante a relevância dos motivos, em que se assenta o 

pleito do Autor, bem como a possibilidade da ocorrência de lesão grave e 

de difícil reparação ao seu direito, necessário a concessão da medida 

liminarmente inaudita altera pars.

Decisão/Despacho:Visto,Defere-se o pedido de p. 116 e determina-se a 

citação por edital do requerido, devendo a parte autora providenciar o 

necessário. Nessa hipótese, dispensa-se a realização da audiência 

conciliação/mediação, tendo em vista a inocuidade de tal medida, diante da 

citação ficta, sendo que o prazo de contestação inicia-se do término do 

prazo estipulado nos termos do art. 231, IV, do NCPC. Tendo em vista que, 

pelo momento, não existem os sítios eletrônicos mencionados no art. 257, 

II, do NCPC, autoriza-se a publicação do edital de citação em jornal local de 

ampla circulação, com fundamento no parágrafo do mesmo dispositivo 

legal.

Após, decorrido o prazo, nomeia-se a Defensoria Pública para apresentar 

defesa, no prazo legal, curador especial, nos termos do artigo 72, II, do 

mesmo Códex.

Em seguida, intime-se o autor para dar prosseguimento ao feito, no prazo 

de 05 (cinco) dias.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Nome e cargo do digitador:

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 106521 Nr: 5578-64.2011.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDIR DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO PIEPER 

ESPINOLA - OAB:OAB/MT 15.999-B, FLAVIA VENCESLAU GOMES - 

OAB:16843/O, FRED HENRIQUE SILVA GADONSKI - OAB:6927/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO SOUZA PAULINO - 

OAB:MT/16689/O, JOSÉ ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - OAB:MT 

19081-A, Paula Rodrigues da Silva - OAB:13605-A, SÉRVIO TÚLIO DE 

BARCELOS - OAB:MT 14.258-A

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono os autos com a finalidade de 

intimar o apelado (requerido), para apresentar suas contrarrazões, no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 174225 Nr: 7529-20.2016.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUVENAL MOREIRA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRÉ LEOPOLDO ANTONIACOMI COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANNA PAULA LANDIM DA SILVA 

FLESCH - OAB:14.932-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007- CGJ, 

impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para 

manifestar sobre o ofício de p. 32, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 120337 Nr: 2815-22.2013.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GIULIANO CAPPI MANZINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABÁ- COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SUZIMARIA MARIA DE SOUZA 

ARTUZI - OAB:14.231/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA SIGARINI GARCIA 

- OAB:OAB/MT 10133, FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - 

OAB:MT/ 7.627-A

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono os autos com a finalidade de 

intimar o apelado (requerido), para apresentar suas contrarrazões, no 

prazo legal.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 193848 Nr: 5679-91.2017.811.0037

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ ANTONIO MENGATO NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IHARABRAS S/A INDUSTRIAS QUÍMICAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TRAJANO CAMARGO DOS 

SANTOS - OAB:9171-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GABRIEL FELICIO GIACOMINI 

ROCCO - OAB:246281

 EM CUMPRIMENTO AO PROVIMENTO 41/2012-CGJ, FICA INTIMADA A 

ADVOGADA MYRIAN CARLA CARDOZO SANTOS WALACHEKI, PARA 

DEVOLVER OS PRESENTES AUTOS, NO PRAZO DE 3 DIAS, SOB PENA DE 

PERDER O DIREITO DE VISTA FORA DO CARTÓRIO E MULTA 

CORRESPONDENTE A METADE DO SALÁRIO MÍNIMO, CONFORME 

DETERMINA O ARTIGO 234 §2° DO CPC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 1871 Nr: 139-29.1998.811.0037

 AÇÃO: Despejo->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ONOFRE DAL PIVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Admar Guedes, Altamiro Guedes, Luiz Guedes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE RAVANELLO - OAB:MT 

3291

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EM CUMPRIMENTO AO PROVIMENTO 41/2012-CGJ, FICA INTIMADO O 

ADVOGADO CAIO JULIO CESAR NUNES DE FIGUEIREDO, PARA 

DEVOLVER OS PRESENTES AUTOS, NO PRAZO DE 3 DIAS, SOB PENA DE 

PERDER O DIREITO DE VISTA FORA DO CARTÓRIO E MULTA 

CORRESPONDENTE A METADE DO SALÁRIO MÍNIMO, CONFORME 

DETERMINA O ARTIGO 234 §2° DO CPC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 21477 Nr: 2835-96.2002.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APPELT & APPELT LTDA-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERILON BRASIL SERIGRAFIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE LUIZ DA SILVA - OAB:MT 

7.458-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALLAN KARDEC SANTOS - 

OAB:2469/MT, ANTONIO PLÍNIO DE BARROS ARAÚJO - OAB:2.459 MT, 

BENTO EPIFANIO DA SILVA FILHO - OAB:9461, MARCIA MITIE 

OSHIKAWA - OAB:3.273-e

 EM CUMPRIMENTO AO PROVIMENTO 41/2012-CGJ, FICA INTIMADO O 

ADVOGADO JOSÉ LUIZ DA SILVA, PARA DEVOLVER OS PRESENTES 

AUTOS, NO PRAZO DE 3 DIAS, SOB PENA DE PERDER O DIREITO DE 

VISTA FORA DO CARTÓRIO E MULTA CORRESPONDENTE A METADE DO 

SALÁRIO MÍNIMO, CONFORME DETERMINA O ARTIGO 234 §2° DO CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 176460 Nr: 8765-07.2016.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ODAIR JOSÉ DAUEK WOJCIECHOWSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MA PRODUTOS AGRICOLAS - EIRELI-ME, 

RODRIGO PRATI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TRAJANO CAMARGO DOS 
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SANTOS - OAB:9171-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007- CGJ, 

impulsiono o presente feito, para dar andamento ao feito, no prazo de 05 

dias, SOB PENA DE EXTINÇÃO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 67355 Nr: 27-40.2010.811.0037

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARILETE TEREZINHA FADANI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABÁ- COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KLEITON LAZZARI - 

OAB:8727-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA SIGARINI GARCIA 

- OAB:OAB/MT 10133, FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - 

OAB:MT/ 7.627-A

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono os autos com a finalidade de 

intimar o apelado (REQUERENTE)para apresentar suas contrarrazões, no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 116892 Nr: 7557-27.2012.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDOMIRO ROCCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SECAMAT INDÚSTRIA MECÂNICA LTDA - EPP, 

SÉRGIO ALBERTO FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA MARQUES NUNES - 

OAB:6737/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LÉO NUNES - OAB:MT 5999-B

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007- CGJ, 

impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para 

manifestar sobre a petição de p. 147/153,no prazo legal.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 135055 Nr: 6829-15.2014.811.0037

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IHARABRAS S/A INDUSTRIAS QUÍMICAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ANTONIO MENGATO NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIEL FELÍCIO GIACOMINI 

ROCCO - OAB:SP 246.281, MYRIAN CARLA CARDOZO SANTOS 

WALACHEKI - OAB:14026/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TRAJANO CAMARGO DOS 

SANTOS - OAB:9171-B-MT

 EM CUMPRIMENTO AO PROVIMENTO 41/2012-CGJ, FICA INTIMADA A 

ADVOGADA MYRIAN CARLA CARDOZO SANTOS WALACHEKI, PARA 

DEVOLVER OS PRESENTES AUTOS, NO PRAZO DE 3 DIAS, SOB PENA DE 

PERDER O DIREITO DE VISTA FORA DO CARTÓRIO E MULTA 

CORRESPONDENTE A METADE DO SALÁRIO MÍNIMO, CONFORME 

DETERMINA O ARTIGO 234 §2° DO CPC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 73332 Nr: 5656-92.2010.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAURA BATTISTI NARDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS ROGÉRIO FREU

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO SOUZA PAULINO - 

OAB:MT/16689/O, MYRIAN CARLA CARDOZO SANTOS WALACHEKI - 

OAB:14026/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALFREDO DE OLIVEIRA 

WOYDA - OAB:MT/7719-B

 EM CUMPRIMENTO AO PROVIMENTO 41/2012-CGJ, FICA INTIMADA A 

ADVOGADA MYRIAN CARLA CARDOZO SANTOS WALACHEKI, PARA 

DEVOLVER OS PRESENTES AUTOS, NO PRAZO DE 3 DIAS, SOB PENA DE 

PERDER O DIREITO DE VISTA FORA DO CARTÓRIO E MULTA 

CORRESPONDENTE A METADE DO SALÁRIO MÍNIMO, CONFORME 

DETERMINA O ARTIGO 234 §2° DO CPC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 138418 Nr: 9288-87.2014.811.0037

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DAIANE GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIANE MATIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MYRIAN CARLA CARDOZO 

SANTOS WALACHEKI - OAB:14026/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANNA PAULA LANDIM DA 

SILVA FLESCH - OAB:14.932-MT

 EM CUMPRIMENTO AO PROVIMENTO 41/2012-CGJ, FICA INTIMADA A 

ADVOGADA MYRIAN CARLA CARDOZO SANTOS WALACHEKI, PARA 

DEVOLVER OS PRESENTES AUTOS, NO PRAZO DE 3 DIAS, SOB PENA DE 

PERDER O DIREITO DE VISTA FORA DO CARTÓRIO E MULTA 

CORRESPONDENTE A METADE DO SALÁRIO MÍNIMO, CONFORME 

DETERMINA O ARTIGO 234 §2° DO CPC.

4ª Vara Cível

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 150925 Nr: 4807-47.2015.811.0037

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CHRISTIANE LOPES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASSESSORIA PEDAGÓGICA DA SECRETARIA 

DE ESTADO DE EDUCAÇÃO - MT, SECRETARIA ESTADUAL DE 

EDUCAÇÃO E CULTURA DO ESTADO DE MATO GROSSO, SECRETARIA 

MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DE PRIMAVERA 

DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Stéfano Mazzutti - 

OAB:OAB/MT 16.003, Manoel Mazzutti Neto - OAB:OAB-MT 16.647

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LENICE FREITAS TEIXEIRA - 

OAB:MT 14.274

 Processo nº: 4807-47.2015.811.0037 (Código 150925)

SENTENÇA

Vistos.

 Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA impetrado por CHRISTIANE 

LOPES DE SOUZA em face de ASSESSORIA PEDAGÓGICA DO MUNICÍPIO 

DE PRIMAVERA DO LESTE - MT, todos devidamente qualificados nos 

autos.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Compulsando os autos, entendo que o feito deve ser extinto, ante a perda 

superveniente do objeto, conforme aduziu a parte autora à fl. 170.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito, 

nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Sem custas processuais e honorários advocatícios.

Após o trânsito em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações necessárias.

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

 Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 21 de novembro de 2017.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 161820 Nr: 1165-32.2016.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GUSTAVO CABRAL FERREIRA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO - SECRETARIA 

DE ESTADO DE SAÚDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KELLI MARIANI LIMA DA SILVA - 

OAB:MT/19369/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos com a finalidade de 

intimar a parte requerente para manifestar quanto a petição do requerido 

de fls. 149, bem como requerer o que entender de direito no prazo de 

10(dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 115365 Nr: 5914-34.2012.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JANUZIA FLORENCIA BATISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO-SEC DE ESTADO 

DE EDUCAÇÃO- SEDUC-MT SUP DE G. DE R HUMANOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO CESAR FIGUEIREDO 

MAMUS - OAB:15321/MT, CARLOS CESAR MAMUS - OAB:MT 11555, 

CARLOS LAETE PEREIRA DA SILVA - OAB:16915/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Estando presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, 

DOU O FEITO POR SANEADO e regular para prosseguimento.

Sem prejuízo da análise de preliminares em sentença, e em observância 

ao princípio da celeridade e economia processual, designo audiência de 

conciliação, instrução e julgamento para o dia 23/1/2018 às 13:30.

Fixo como ponto controvertido a legitimidade passiva da Secretaria do 

Estado de Educação, a responsabilidade do requerido, as condutas 

geradoras do dano, bem como a configuração do dano/assédio moral.

Diante do requerimento de depoimento pessoal, ficam as partes desde já 

intimadas, bem como seus patronos, ressaltando que se presumirão 

confessados os fatos contra elas alegados, caso não compareçam, ou, 

comparecendo, se recusem a depor, conforme o artigo 385, §1º, do 

Código de Processo Civil.

As testemunhas deverão ser tempestivamente arroladas, no prazo de 15 

(quinze) dias a contar da intimação desta decisão, no máximo de 03 (três) 

para cada parte.

Consigno que, em face do princípio da celeridade processual e o disposto 

no artigo 455 do Código de Processo Civil, a parte autora deverá trazer 

suas testemunhas ao ato processual independente de intimação realizada 

pelo Juízo.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 15 de agosto de 2017.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

5ª Vara Cível

Sentença

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011624-25.2014.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BALOESTE - PECAS E SERVICOS DE BALANCAS LTDA - ME 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER AUGUSTO BUSS OAB - MT0012628A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALGOSUCESSO INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL LTDA - ME 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

PROJETO DE SENTENÇA Processo n. 8011624-25.2014.8.11.0037 

Promovente: BALOESTE - PECAS E SERVICOS DE BALANCAS LTDA - ME 

Promovido: ALGOSUCESSO INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL LTDA - ME 

Vistos e examinados os autos, Dispensado o relatório a teor do artigo 38 

da Lei 9.099/95. Trata-se de ação promovida por BALOESTE - PECAS E 

SERVICOS DE BALANCAS LTDA - ME em face de ALGOSUCESSO 

INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL LTDA - ME. Devidamente intimada, a parte 

requerida não compareceu à audiência, bem como não apresentou 

contestação, tornando-se revel. FUNDAMENTO E DECIDO Trata-se de 

Ação de Cobrança de serviços realizados indicados nas notas fiscais 

juntadas aos autos. Alega a parte autora que de julho de 2012 a julho de 

2013 prestou serviços de fornecimento de peças e manutenção de 

equipamentos à Ré, sendo que foram emitidas notas fiscais para a 

realização do pagamento de tais serviços, bem como de um dos serviços 

foi gerado boleto bancário. A ré, por sua vez, embora devidamente 

intimada, não compareceu à audiência, bem como não contestou a Ação, 

se tornando revel. Analisando os autos e os documentos acostados, 

entendo que razão assiste à requerente, eis que comprovou o não 

pagamento das notas fiscais e boleto bancário, ao passo que a parte ré 

não apresentou qualquer defesa. No presente caso se operou a revelia da 

parte ré, eis que não compareceu à audiência, bem como não apresentou 

defesa. Assim prevê o art. 20 da Lei 9.099/95: “Art. 20 - Não 

comparecendo o demandado à sessão de conciliação ou à audiência de 

instrução e julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no 

pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do Juiz.” É certo 

que a revelia autoriza o julgamento antecipado da lide e, faz presumir 

como verdadeiros os fatos alegados na inicial e não contraditados pela 

demandada. Assim, ante a comprovação do não pagamento dos serviços 

e levando em consideração são considerados verdadeiros os fatos 

alegados na inicial, eis que o réu se tornou revel, declaro resolvido o 

mérito da lide, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL e: a. Condeno a ré 

ao pagamento dos débitos que perfazem o valor de R$ 20.024,61 (vinte mil 

e vinte e quatro reais e sessenta e um centavos), constantes nas notas 

fiscais e ordem de serviço acostados, corrigidos monetariamente pelo 

INPC/IBGE, a contar da data de vencimento de cada uma das notas e juros 

de 1% ao mês, contado a partir da citação Sem ônus sucumbenciais e 

custas, face o disposto no artigo 55, da Lei nº 9.099/95. Publicado no PJE. 

Remeto o Projeto de Sentença a análise e homologação do MM. Juiz de 

Direito, com base no art. 40, da Lei 9.099/95. Primavera do Leste, 26 de 

outubro de 2017. Janaina Manhani de Carvalho Juíza Leiga Vistos, 

Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de 

sentença acima. P. Leste-MT, 27.10.2017 Eviner Valério Juiz de Direito

Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 187558 Nr: 2770-76.2017.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JONATHAN NASCIMENTO MACIEL DOS 

SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO BATISTA CAMARGO 

DA SILVA - OAB:MT 19.307

 Nos termos do artigo 203, § 4° do Código de Processo Civil, artigo 3° do 

Código de Processo Penal, provimento 52-2007-Corregedoria Geral de 

Justiça, intimo o advogado do acusado para apresentar no prazo de 05 

(cinco) dias, memoriais escritos, nos termos do artigo 403, § 3° do Código 

de Processo Penal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 198278 Nr: 7821-68.2017.811.0037

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DELEGACIA ESPECIALIZADA DE ROUBOS E FURTOS 

DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO PAULO REIS REZENDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Manoel Mazzutti Neto - 

OAB:OAB-MT 16.647

 Autos código 198278

Vistos.

Cuida-se de pedido de revogação/substituição de medida cautelar 

formulado por JOÃO PAULO REIS DE REZENDE, em face da decisão de fls. 

86/87, onde fora concedida liberdade provisória ao requerente, mediante o 
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cumprimento de condições diversas da prisão, dentre elas o 

monitoramento eletrônico.

Instado a se manifestar, o Ministério Público opinou pela manutenção das 

medidas diversas da prisão ante as razões expostas na cota de fl. 120.

É o breve relato. Decido.

Segundo consta da decisão de fl.86/87, o requerente teve sua prisão 

preventiva revogada, sendo-lhe concedida liberdade provisória mediante o 

cumprimento de medida cautelares diversas da prisão, em especial a 

suspensão atividades fins do site “Virou Notícia” e o monitoramento 

eletrônico.

Em que pese a irresignação da defesa, não se aportou aos autos fatos 

novos que justifiquem a revogação das medidas cautelares outrora 

aplicadas, apenas questões de cunho subjetivo que já foram sopesadas 

quando da concessão da liberdade provisória.

Quanto a ativação do site “Virou Notícia”, permanece necessária a 

suspensão de suas atividades, uma vez que o suposto crime está 

diretamente ligado à profissão do requerente, que também é exercida 

através do canal de comunicação, o que poderia prejudicar a persecução 

penal.

Sob a ótica deste juízo, as medidas aplicadas permanecem cumprindo seu 

papel, qual seja, trazendo a segurança necessária ao juízo, uma vez que 

os fatos ainda estão sendo investigados, estando o inquérito policial em 

fase de conclusão.

Portanto, diante da ausência de fatos novos capazes de ensejarem a 

revogação das medidas diversas da prisão, mantenho inalterada a 

decisão de fls. 86/87, e por consequência, indefiro a pretensão formulada.

Intimem-se e se Cumpra.

Primavera do Leste, 13 de dezembro de 2017.

 ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 114867 Nr: 5381-75.2012.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WEYKNE ENESIO FIGUEIREDO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ CARLOS REZENDE - 

OAB:MT 8.987-B

 Código 114867S E N T E N Ç AO Ministério Público do Estado de Mato 

Grosso ofereceu denúncia em face de WEYKNE ENESIO FIGUEIREDO DOS 

SANTOS, dando-o como incurso nas penas do artigo 14, caput, e artigo 

15, caput, da Lei nº 10.826/03, na forma do artigo 69 do Código 

Penal.Após regular tramite processual sobreveio sentença condenatória, 

onde o réu foi condenado a cumprir 02 (dois) anos de reclusão em regime 

aberto, a qual foi substituída por duas restritivas de direitos, consistente 

na prestação de serviço à comunidade ou a entidades públicas e 

prestação pecuniária no valor de 04 (quatro) salários mínimos (fls. 

139/141).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 56717 Nr: 4459-73.2008.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luis José Rodrigues da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Pela MMª Juíza foi deliberado: “Vistos em correição. Dê-se vista ao MP 

para manifestação sobre as testemunhas no prazo de 05 dias. 

Cumpra-se”.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 192401 Nr: 4974-93.2017.811.0037

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Augusto Ferreira Veloso, Sérgio 

Aparecido de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO BATISTA CAMARGO 

DA SILVA - OAB:MT 19.307

 Código 192401

Vistos, etc.

Trata-se de embargos de declaração opostos por SÉRGIO APARECIDO DE 

OLIVEIRA em face da sentença condenatória prolatada em 30/11/2017 

(fls. 130/137), aduzindo, que indigitada sentença é contraditória, ao passo 

que não apontou os fundamentos ensejadores da negativa da causa de 

diminuição previsto no artigo 33, §4º da Lei 11.343/06.

Os presentes embargos de declaração são tempestivos.

É o relatório. Decido.

Verifico que a sentença recorrida não possui qualquer dos vícios 

apontados no art. 382 do CPP, uma vez que a matéria declarada 

consubstancia-se na análise de mérito, o que é inviável por meio deste 

instrumento, de modo que os embargos de declaração manejados pela 

defesa não merecem acolhimento.

Ante o exposto, não acolho os presentes embargos de declaração.

Sem mais, prossiga no cumprimento da sentença de fls. 130/137.

Intimem-se e se cumpra.

Primavera do Leste, 11 de dezembro de 2017.

 ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 120043 Nr: 2508-68.2013.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS HENRIQUE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: 3ª Defensoria Pública 

Estadual em Primavera do Leste-MT - OAB:

 ATOS ORDINATÓRIOS

Nos termos do artigo 203, § 4° do Código de Processo Civil, artigo 3° do 

Código de Processo Penal, provimento 52-2007-Corregedoria Geral de 

Justiça - princípio da celeridade e princípio gerencial da ampliação de 

tarefas – certifico que os autos foram remetidos para o Ministério Publico 

dia 31 de julho de 2017 e interpôs recurso de apelação dia 02 de agosto 

de 2017, assim tempestivo, visando preservar o princípio constitucional da 

eficiência remeto estes autos ao apelante e, posteriormente ao apelado, 

respectivamente, para apresentarem razões e contra razões de apelação, 

tudo nos termos do artigo 600, do Código de Processo Penal, após à 

conclusão para despacho único de recebimento do recurso e remessa ao 

Tribunal de Justiça.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 162656 Nr: 1534-26.2016.811.0037

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANO NEVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANO DALLOCA DE 

PAULA - OAB:MT 20075/O, FELIPE GARCIA NOGUEIRA - 

OAB:MT/17244/O, KELVYN RICHARD SILVA ALEIXO - OAB:MT/20.067

 DELIBERAÇÕES

Vistos.

Inicialmente, o réu foi regularmente citado e, não obstante, não foi 

encontrado para intimação no endereço constante nos autos, razão pela 

qual, decreto sua revelia e determino o prosseguimento do processo sem 

sua presença, nos termos do art. 367 do CPP.

Homologo a desistência supra.

Encerrada a instrução, apresentem as partes alegações finais, no prazo 

de 5 dias, sucessivamente.

Após, venham conclusos para sentença.

Saem os presentes intimados.

 Cumpra-se.

Nada mais havendo a consignar, por mim estagiária (Élika Letícia), foi 

lavrado o presente termo, que vai assinado pelos presentes.

 Alexandre Delicato Pampado

Juiz de Direito
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 174746 Nr: 7802-96.2016.811.0037

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TEREZINHA ALMEIDA DOS SANTOS NETO, 

ELISA SOARES DE OLIVEIRA, PATRICIA GOMES DA CRUZ, CLEYTON 

RICARDO VILELA CRUZ, WENDER RODRIGUES CHAGAS, ADILSON 

SOARES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: APOENO HENRIQUE SILVA 

SOARES - OAB:MT 19.480, DANIEL DE FRANÇA TAVARES - OAB:MT 

20490, Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso - OAB:

 ATOS ORDINATÓRIOS

Nos termos do artigo 152, inciso VI c.c artigo 203, § 4°, ambos do Código 

de Processo Civil, artigo 3° do Código de Processo Penal, provimento 

52-2007- Corregedoria Geral de Justiça – intimo o advogado da acusada 

Terezinha Almeida à apresentar, no prazo de 10 (dez) dias, e nos termos 

do artigo 55, da Lei 11.343-2006 – defesa preliminar.

Primavera do Leste-MT, 15 de dezembro de 2017.

Migueloncito dos Santos

Gestor Judiciário

Matrícula 21442

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 191588 Nr: 4568-72.2017.811.0037

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANDRO DE MELO DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANO DALLOCA DE 

PAULA - OAB:MT 20075/O

 ATOS ORDINATÓRIOS

Nos termos do artigo 203, § 4° do Código de Processo Civil, artigo 3° do 

Código de Processo Penal, provimento 52-2007-Corregedoria Geral de 

Justiça - princípio da celeridade e princípio gerencial da ampliação de 

tarefas – certifico que os autos foram remetidos para o Ministério Publico 

dia 08 de novembro de 2017 e interpôs recurso de apelação dia 10 de 

novembro de 2017, assim tempestivo, visando preservar o princípio 

constitucional da eficiência remeto estes autos ao apelante e, 

posteriormente ao apelado, respectivamente, para apresentarem razões e 

contra razões de apelação, tudo nos termos do artigo 600, do Código de 

Processo Penal, após à conclusão para despacho único de recebimento 

do recurso e remessa ao Tribunal de Justiça.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 114772 Nr: 5283-90.2012.811.0037

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO FARID MARSZAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ÁLVARO MENEZES - OAB:MT 

13.322

 Nos termos do artigo 203, § 4° do Código de Processo Civil, artigo 3° do 

Código de Processo Penal, provimento 52-2007-Corregedoria Geral de 

Justiça e visando preservar o princípio constitucional da eficiência remeto 

estes autos ao apelante e, posteriormente ao apelado, respectivamente, 

para apresentarem razões e contra razões de apelação, tudo nos termos 

do artigo 600, do Código de Processo Penal, após à conclusão para 

despacho único de recebimento do recurso e remessa ao Tribunal de 

Justiça.

Comarca de Sorriso

1ª Vara

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001078-16.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

THIAGO HENRIQUE MARIANI (EXECUTADO)

IVANIO MARIANI (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDREIA CRISTIANE HECK OAB - MT16253/B-B (ADVOGADO)

 

P r o c e s s o  n º 1 0 0 1 0 7 8 - 1 6 . 2 0 1 7 . 8 . 1 1 . 0 0 4 0  C E R T I D Ã O  D E 

IMPULSIONAMENTO CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e 

legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT 

e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, 

intimar a Parte Autora para efetuar o pagamento da diligência 

complementar do Sr. Oficial de Justiça, no valor de R$ 1.732,50 (um mil 

setecentos e trinta e dois reais e cinquenta centavos), devendo para 

tanto, acessar o site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar 

o menu Serviços na barra superior, escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir 

a página do Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa página, o 

usuário deve selecionar o tópico Emissão de Guia de Diligência. Outras 

informações podem ser encontradas no ‘Manual da Central de Pagamento 

de Diligências’. Sorriso/MT, 15/12/2017. MARCILEIA CAPITANIO MULLER 

DE SOUZA Gestora Judiciária em Subst.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001078-16.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

THIAGO HENRIQUE MARIANI (EXECUTADO)

IVANIO MARIANI (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDREIA CRISTIANE HECK OAB - MT16253/B-B (ADVOGADO)

 

Autos nº 1001078-16.2017.8.0040. Vistos etc. DEFIRO o pleito de 

suspensão postulado em id. 10307766. Decorrido o prazo, INTIME-SE a 

parte exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, requerer o que entender 

de direito. Oportunamente, CONCLUSOS. CUMPRA-SE, expedindo-se o 

necessário. Às providências. Sorriso/MT, 14 de Dezembro de 2017. Paula 

Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 86583 Nr: 6038-42.2011.811.0040

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMTECH INDUSTRIAL E COMERCIO DE 

ELETRONICA LTDA ME, MAYSA REGINA MEDEIROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A, DANILO SILVA OLIVEIRA - 

OAB:15359-B, NATALIA HONOSTORIO DE REZENDE - OAB:13.714/MS, 

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:4.867-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDIVANI PEREIRA SILVA - 

OAB:10235/MT, SANDRO LUIZ KZYZANOSKI - OAB:14595-B

 Autos n° 6038-42.2011.811.0040 – Código Apolo: 86583.

 Vistos etc.

 Analisando os autos constato que a parte exequente efetivamente 

diligenciou a procura de bens passíveis de penhora pertencentes ao 

executado, no entanto, não logrou êxito.

 Assim e, considerando que a presente execução se arrasta desde o ano 

de 2011, DEFIRO o pedido de requisição de informações à receita federal, 

razão pela qual, PROCEDO, neste ato, consulta via sistema INFOJUD, 

juntando cópia da operação anexa, devendo a Secretaria da Vara 

proceder na forma estabelecida na CNGC/MT – Seção 17, arts. 476 e 477.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT, 13 de Dezembro de 2017.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande
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 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 34354 Nr: 3491-05.2006.811.0040

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANTANA QUEIROZ FUJII

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU UNIBANCO S/A, CLEVERSON 

RODRIGUES MACHADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENISE FERREIRA GARCIA - 

OAB:6129-B/7142-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO MARCON - 

OAB:10.990/11340MT, JULIANA GIMENES DE FREITAS - OAB:MT - 

6776, SANTANA QUEIROZ - OAB:20604-A/MT

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a PARTE 

REQUERENTE, para, no prazo legal, manifestar-se nos autos, requerendo 

o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 3647 Nr: 36-52.1994.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDEMAR LUIZ BRUSTOLIN ou EDMAR LUIZ 

BRUSTOLIN, JOSÉ CARLOS BRUSTOLIN, ODOVINO BRUSTOLIN - 

ESPÓLIO, DALTRO ALFREDO PIASECKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDA CARINA UEHARA 

PAULA - OAB:357020, CINARA CAMPOS CARNEIRO - OAB:8.521-MT, 

DARIEL ELIAS DE SOUZA - OAB:MT 11945 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LIDIANE LOCATELLI - 

OAB:17.381, SAMUEL DE CAMPOS PONTES - OAB:12614-B, SILAS DO 

NASCIMENTO FILHO - OAB:4398-B

 Autos nº 36-52.1994.811.0040 (Cod. 3647)

Vistos etc.

Tendo em vista que o laudo de avaliação foi realizado no ano de 2007 (fls. 

64-68), proceda-se nova avaliação dos bens penhorados, bem como a 

atualização da dívida, manifestando-se as partes em 05 dias sobre o 

laudo, subentendendo o silêncio como concordância tácita.

Não havendo impugnação quanto ao laudo de avalição, conclusos para 

designar leilão judicial.

Relativamente ao pedido de penhora via BACENJUD, DETERMINO a 

intimação da parte exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, trazer aos 

autos planilha de débito atualizada.

Após, CONCLUSOS.

Às providências.

Sorriso, 13 de Dezembro de 2017.

Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 105072 Nr: 8138-96.2013.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUPORTE INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMETA MARMORE E DECORAÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA ANDREA CALEGARO - 

OAB:17769 B, DIOGO LUIZ BIONDO DE SOUZA - OAB:11.973, RAFAEL 

ESTEVES STELLATO - OAB:10825

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO GERALDO VOZNIAK 

- OAB:12979/MT

 Autos nº 8138-96.2013.811.0040 - Código Apolo: 105072.

 Vistos etc.

 Considerando que as buscas via BACENJUD e RENAJUD restaram 

inexitosas, DEFIRO o pedido de requisição de informações à receita 

federal, razão pela qual, PROCEDO, neste ato, consulta via sistema 

INFOJUD, juntando cópia da operação anexa, devendo a Secretaria da 

Vara proceder na forma estabelecida na CNGC/MT – Seção 17, arts. 476 e 

477.

 Sem prejuízo, INTIME-SE a executada para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, indicar bens passíveis de penhora, sob pena da aplicação de multa 

de 10% sobre o valor da execução, nos termos do art. 774, do CPC.

 Após, INTIME-SE a parte exequente para manifestar-se, requerendo o que 

entender de direito.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT., 13 de dezembro de 2017.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 136754 Nr: 8919-50.2015.811.0040

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Livre Admissão de 

Assoc.Sorriso-Sicredi Celeiro do MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOACIR VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 8919-50.2015.811.0040 Código Apolo: 136754

 Vistos etc.

 De início, PROCEDA a Secretaria da Vara a alteração da classe 

processual, passando a constar que o presente feito se trata de 

cumprimento de sentença.

 No mais, DEFIRO o pleito de fls. 63/65 e, ato contínuo, PROCEDO a 

operação necessária, conforme extratos em anexo.

 Sem prejuízo, PROCEDA a Secretaria da Vara a busca junto aos órgãos 

conveniados.

 Aportando aos autos endereço diverso do indicado na inicial, PROCEDA 

ao regular andamento ao feito, expedindo-se o necessário a intimação.

 Caso reste infrutífera, INTIME-SE o exequente para requerer o que 

entender de direito.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT., 13 de dezembro de 2017.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 146479 Nr: 2221-91.2016.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PRONEO SERVIÇOS DE NEONATOLOGIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO 

SOCIAL E HUMANO - INDSH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE FERNANDO MARTINS 

BARALDI - OAB:8 970-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LARISSA INÁ GRAMKOW 

MESQUITA - OAB:8196

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de:

 (XXX) INTIMAR a parte Exequente da penhora realizada nos autos via 

bancen-jud, com bloqueio positivo no valor de R$ 165.886,60 (cento e 

sessenta e cinco mil oitocentos e oitenta e seis reais e sessenta 

centavos), bem como para no prazo legal, manifestar-se acerca do pedido 

de impenhorabilidade apresentado às 58/276.

(XXX) INTIMAR a parte Executada, para no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresentar impugnação, nos termos do artigo 525, do NCPC, haja vista, a 

penhora realizada nos autos via bancen-jud, com bloqueio positivo no 

valor de R$ 165.886,60 (cento e sessenta e cinco mil oitocentos e oitenta 

e seis reais e sessenta centavos).

Decisão: " Vistos etc. Considerando que o executado não efetuou o 

pagamento do débito e, ainda, que a penhora online atende à ordem de 

preferência dos bens penhoráveis insculpida no artigo 854 do Código de 

Processo Civil, DEFIRO o pedido de fls. 52/53 e, ato contínuo, PROCEDO a 
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operação necessária, conforme se verifica dos extratos anexos. Sendo 

exitosa a penhora, INTIME-SE a parte devedora para se manifestar, no 

prazo de 05 (cinco) dias, em consonância com o disposto no §3º, do 

artigo 854, do Código de Processo Civil. De outro norte, restando 

infrutífera a penhora via BACENJUD, INTIME-SE a parte exequente para 

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

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às providências. Sorriso/MT., 

06 de dezembro de 2017. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande - 

Juíza de Direito"

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 52599 Nr: 3071-92.2009.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANILO LUIZ STEFFANELLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMARILDO KLUGE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA LÚCIA STEFFANELO - 

OAB:4.709-B, RODRIGO ANNONI PAZETO - OAB:7.324, ROSELI INES 

REIS - OAB:11666

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADELAR COMIRAN - 

OAB:5079-B/MT

 Autos n° 3071-92.2009.811.0040 – Código Apolo: 52599.

 Vistos etc.

 INDEFIRO o pedido de busca via INFOJUD, eis que a parte exequente não 

comprovou haver esgotado todos os meios legais à sua disposição para 

localizar bens de propriedade dos executados, tais como busca perante o 

Cartório de Registro de Imóveis.

 Desta feita, INTIME-SE o exequente para dar prosseguimento ao feito, 

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

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT., 13 de dezembro de 2017.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 92362 Nr: 3984-69.2012.811.0040

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ACDA, HVD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SATECDCL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA DE LIMA - 

OAB:14068-B, LUCIANA DE LIMA - OAB:149020/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNA ERGANG DA SILVA - 

OAB:11047, DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA - OAB:4050-B

 Autos nº 3984-69.2012.811.0040 – Código: 92362.

Sentença Extintiva de Execução

 Vistos etc.

 Cuida-se de execução de alimentos promovido por AMANDA CAROLINE 

DISSENHA ARANTES, representada por HELENA VOLIMERHAUSEN 

DISSENHA em desfavor de SANTO ANDRÉ TRANSPORTES COMÉRCIO DE 

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA, todos devidamente qualificados 

nos autos.

 Entre um ato e outro, à fl. 49, a exequente informou o cumprimento da 

obrigação pela executada, pugnando pela extinção do feito.

 Determinou-se a juntada de cópia da sentença proferida nos autos dos 

embargos à execução n. 3360-83.2013.811.0040 – Código: 100584, bem 

como a colheita de parecer ministerial (fl. 50).

 Aportou aos autos cópia da sentença proferida nos autos dos embargos 

à execução n. 3360-83.2013.811.0040 – Código: 100584 (fls. 51/52).

 Instado a se manifestar, o Parquet opinou pela extinção do feito (fl. 54).

 Vieram-me os autos conclusos.

 É O BREVE RELATO. FUNDAMENTO E DECIDO.

 Pois bem. Sem delongas, ante a satisfação do débito, JULGO EXTINTO O 

PRESENTE FEITO, nos termos do art. 924, II, do Código de Processo Civil.

 DECLARO PUBLICADA a presente sentença com a entrega na Secretaria 

da Vara. DISPENSADO o registro na forma do Provimento n° 42/2008/CGJ.

 Oportunamente, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações de 

praxe.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT., 13 de dezembro de 2017.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 92363 Nr: 3986-39.2012.811.0040

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ACDA, HVD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SATECDCL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA DE LIMA - OAB:14068-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNA ERGANG DA SILVA - 

OAB:11047, DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA - OAB:4050-B

 Autos nº 3986-39.2012.811.0040 – Código Apolo: 92363

 Vistos etc.

 Em consonância com o parecer ministerial de fl. 49, INTIME-SE a 

exequente para apresentar cálculo atualizado do débito.

 Após, CUMPRA-SE integralmente a decisão de fl. 35/35-v.

 Às providências.

 Sorriso/MT, 13 de dezembro de 2017.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 95380 Nr: 7226-36.2012.811.0040

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAU UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RIZZO COMÉRCIO DE MOTOS LTDA - EM 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL, SILVONEI RODRIGUES DE MATOS, EDSON 

PEREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÁRIO CARDI FILHO - OAB:3.584 

B, USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - OAB:3150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAMILA GABRIELA LONGHI 

DIEL - OAB:18.456/MT, RICARDO ALVES ATHAIDE - OAB:MT/11.858-A

 EXTINGO o presente feito, COM RELAÇÃO À EXECUTADA RIZZO 

COMÉRCIO DE MOTOS LTDA, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos 

do artigo 485, X, do NCPC.Procedam-se as retificações pertinentes no 

registro e autuação deste feito.Por fim, anoto que o feito prosseguirá 

somente com relação aos executados SILVONEI RODRIGUES DE MATOS e 

EDSON PEREIRA DOS SANTOS.INTIME-SE a parte exequente para 

requerer o que entender de direito, no prazo de 15 (quinze) 

d i a s . C U M P R A - S E ,  e x p e d i n d o - s e  o  n e c e s s á r i o . À s 

providências.Sorriso/MT., 11 de dezembro de 2017.Paula Saide Biagi 

Messen Mussi CasagrandeJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 52738 Nr: 3134-20.2009.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SONIA MARA DALMOLIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BCS SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLÁUDIA DE MARCHI - 

OAB:63467/RS, JOSIANE PILATTI - OAB:33.611/SC, MAURICIO VIEIRA 

SERPA - OAB:12758/MT, RAFAEL WASNIESKI - OAB:15469/A, RICARDO 

ROBERTO DALMAGRO - OAB:12205-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDER ANDREGHETTO - 

OAB:9431/MT, FERNANDO CESAR ZANDONADI - OAB:5736

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 

4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, intimar a(s) 

parte(s) REQUERENTE e REQUERIDA, para no prazo legal, manifestar-se 

acerca do Laudo Pericial.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 83767 Nr: 2873-84.2011.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAPEL & FERNANDES LTDA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASIL TELECOM CELULAR S/A "OI"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERICSON CÉSAR GOMES - 

OAB:OAB/MT 8301-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:6.835/MS, PAULO ROBERTO CANHETE DINIZ - 

OAB:13239-A/MT

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, intimar a parte 

DEVEDORA, para no prazo legal, informar dados bancários (banco: nome 

e número, agência, conta corrente, CPF ou CNPJ e nome completo do 

Titular da conta para a qual será feita a transferência) para transferência 

dos valores depositados judicialmente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 31300 Nr: 479-80.2006.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PARANÁ MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMANUELE DUTRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ROMÉRIO CARLOS 

SOBRINHO - OAB:6129-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a PARTE 

CREDORA, para no prazo legal, apresentar aos autos a planilha de 

atualização do valor exequendo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 52608 Nr: 2670-93.2009.811.0040

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GRAMKOW E GRAMKOW LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAGNER JOSÉ DA SILVA FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LARISSA INÁ GRAMKOW 

MESQUITA - OAB:8196

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 2670-93.2009.811.0040. – Código Apolo: 52608

 Vistos etc.

 Considerando que a executada não efetuou o pagamento do débito e, 

ainda, que a penhora online atende à ordem de preferência dos bens 

penhoráveis insculpida no artigo 854 do Código de Processo Civil, DEFIRO 

o pedido de fls. 114/115 e, ato contínuo, PROCEDO a operação 

necessária, conforme se verifica dos extratos anexos.

 Sendo exitosa a penhora, INTIME-SE a parte devedora para se manifestar, 

no prazo de 05 (cinco) dias, em consonância com o disposto no §3º, do 

artigo 854, do Código de Processo Civil.

 De outro norte, restando infrutífera a penhora via BACENJUD, proceda a 

Secretaria da Vara a busca de veículos via RENAJUD, conforme Ordem de 

Serviço nº 01/2016.

 Após, INTIME-SE a requerente para que no prazo de 15 (quinze) dias 

requeira o que entender de direito.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT., 13 de dezembro de 2017.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 147883 Nr: 2924-22.2016.811.0040

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VIACAMPO INSUMOS AGRICOLAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIS DONIZETE ZIELINSKI, FABIO DIEGO 

ZIELINSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARLA ANDRADE CAMPOS - 

OAB:17270, MURILO CASTRO DE MELO - OAB:11449/mt

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a PARTE 

REQUERENTE para manifestar-se acerca dos embargos de declaração 

com efeitos modificativos/infringentes, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 148187 Nr: 3136-43.2016.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARNALDO LUIZ VITOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉIA VIEIRA LIMA - 

OAB:18738

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a PARTE 

REQUERENTE, para no prazo legal, manifestar-se acerca da informação 

prestada pela Senhora Perita.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 55940 Nr: 38-60.2010.811.0040

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GRAMKOW E GRAMKOW LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELISANGELA DIAS MARQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LARISSA INÁ GRAMKOW 

MESQUITA - OAB:8196

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 38-60.2010.811.0040 Código Apolo: 55940.

 Vistos etc.

 DEFIRO o pedido de bloqueio de valores junto ao BACENJUD.

 Desta feita, PROCEDO à operação necessária, conforme se verifica dos 

extratos anexos.

 Sendo exitosa a penhora, INTIME-SE a executada para se manifestar, no 

prazo de 05 (cinco) dias, em consonância com o disposto no §3º, do 

artigo 854, do Código de Processo Civil.

 Relativamente a busca via RENAJUD, DETERMINO à Secretaria da Vara 

que proceda conforme Ordem de Serviço nº 01/2016.

 Após, INTIME-SE o exequente para requerer o que entender de direito, no 

prazo de 10 (dez) dias.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT., 13 de dezembro 2017.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 55948 Nr: 47-22.2010.811.0040

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GRAMKOW E GRAMKOW LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIA DE FÁTIMA DE OLIVEIRA XAVIER 

MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LARISSA INÁ GRAMKOW 

MESQUITA - OAB:8196

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 47-22.2010.811.0040. – Código Apolo: 55948

 Vistos etc.

 Considerando que a executada não efetuou o pagamento do débito e, 

ainda, que a penhora online atende à ordem de preferência dos bens 

penhoráveis insculpida no artigo 854 do Código de Processo Civil, DEFIRO 

o pedido de fls. 70/71 e, ato contínuo, PROCEDO a operação necessária, 

conforme se verifica dos extratos anexos.

 Sendo exitosa a penhora, INTIME-SE a parte devedora para se manifestar 

no prazo de 05 (cinco) dias, em consonância com o disposto no §3º, do 

artigo 854, do Código de Processo Civil.

 De outro norte, restando infrutífera a penhora via BACENJUD, DEFIRO a 

busca de bens via RENAJUD, devendo a Secretaria da Vara proceder 

conforme Ordem de Serviço nº 01/2016.

 Após, INTIME-SE a parte exequente para manifestar-se, requerendo o que 
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entender de direito.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT., 13 de dezembro de 2017.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 60167 Nr: 3465-65.2010.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA STELLA AMARAL RIBEIRO PAIVA - ESPÓLIO, 

MARIA RITA RIBEIRO PAIVA, JOSE EDUARDO RIBEIRO PAIVA, MARIA 

ALICE RIBEIRO PAIVA MOREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ FERNANDO RIBEIRO PAIVA, ANADIR 

REGINA GRAÇA PAIVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILCENO CALEFFI - OAB:19.010, 

GIOVANNA DE FREITAS SARTORI - OAB:19753/O, RAFAEL BARION DE 

PAULA - OAB:11063 MT, ROBERTO LAFFYTHY LINO - OAB:151539/SP, 

RODRIGO DE FREITAS SARTORI - OAB:15884

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HENRIQUE DA COSTA NETO - 

OAB:3710/MT, NELSON SARAIVA DOS SANTOS - OAB:7720-B/MT

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a PARTE 

REQUERENTE para manifestar-se acerca dos embargos de declaração 

com efeitos modificativos/infringentes, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 92619 Nr: 4314-66.2012.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAURI ANTONIO STUANI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SONIA MARIA DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAURI ANTONIO STUANI - 

OAB:6117-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA PEREIRA BRAGA 

NEGRÃO - OAB:7330, OSVALDO PEREIRA BRAGA - OAB:6013/MT

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a PARTE 

CREDORA, para no prazo legal, apresentar aos autos a planilha de 

atualização do valor exequendo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 103854 Nr: 6888-28.2013.811.0040

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO LEASING S/A ARRENDAMENTO 

MERCANTIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILSON PAVAN E CIA LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:107414/SP, LUCIANO BOABAID BERTAZZO - 

OAB:8794-A/MT, THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - 

OAB:17528/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a Parte Autora 

para efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, para 

cumprimento do mandado, acessando o site do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br), selecionando o menu Serviços na barra superior, 

escolhendo a opção "Guias" que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação, nessa página, o usuário deve selecionar o tópico 

Emissão de Guia de Diligência, outras informações podem ser encontradas 

no "Manual da Central de Pagamento de Diligências". O valor da diligência é 

de R$ 35,00 (urbana) por ato a ser praticado ou pessoa a ser intimada, ou 

ainda, ou R$ 3,50 (rural) por km rodado, em se tratando de zona rural.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 105949 Nr: 9037-94.2013.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Livre Admissão de 

Assoc.Sorriso-Sicredi Celeiro do MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIA SOUZA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 9037-94.2013.811.0040 Cód. 105949

 Vistos etc.

 Tendo em vista que o executada foi devidamente citada e não efetuou o 

pagamento do débito, DEFIRO o pedido de bloqueio de valores junto ao 

BACENJUD.

 Desta feita, PROCEDO à operação necessária, conforme se verifica dos 

extratos anexos.

 Sendo exitosa a penhora, INTIME-SE a executada para se manifestar, no 

prazo de 05 (cinco) dias, em consonância com o disposto no §3º, do 

artigo 854, do Código de Processo Civil.

 Por outro lado, resultando frustrada a penhora, INTIME-SE o exequente 

para requerer o que de direito, em 10 (dez) dias.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Sorriso., 13 de dezembro de 2017.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 128153 Nr: 4295-55.2015.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HENRIQUE MACHADO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU UNIBANCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VICTOR VIDOTTI - OAB:11439

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDYEN VALENTE CALEPSIS - 

OAB: 8767/MT, FAGNER DA SILVA BOTOF - OAB:12903/MT, MARCOS 

VINICIUS LUCCA BOLIGON - OAB:12099-B, RENATO CHAGAS CORREA 

DA SILVA - OAB:8.184-A

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 

4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, intimar a(s) 

parte(s) REQUERENTE e REQUERIDA, para no prazo legal, manifestar-se 

acerca do Laudo Pericial de fl(s). 130/133.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 143808 Nr: 716-65.2016.811.0040

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA CLAUDIA PEREIRA DA SILVA, ADMINISTRADOR 

JUDICIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NATIV - INDÚSTRIA BRASILEIRA DE 

PESCADOS DA AMAZÔNICOS S/A-IBPASA, NATIV FOODS LTDA, NATIV 

-COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS IMPORTAÇÃO E 

EXPORTAÇÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HEBER PEREIRA BASTOS - 

OAB:13698, SILAS DO NASCIMENTO FILHO - OAB:4398-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OTTO WILLY GUBEL JUNIOR - 

OAB:172.947/SP

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR, o 

ADMINISTRADOR JUDICIAL - MAURO DA SILVA ANDRIESKI, OAB/MT Nº 

10925-B, para no prazo legal, manifestar-se nos autos, requerendo o que 

entender de direito.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 29843 Nr: 4230-12.2005.811.0040

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MONSANTO DO BRASIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO CEZAR OSSOCHI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUY RIBEIRO - OAB:12010-G/RJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO FONSECA VILLELA 

- OAB:9973

 Autos nº 4230-12.2005.811.0040 Cód. 29843

 Vistos etc.

 Tendo em vista que o executado foi devidamente citado e não efetuou o 

pagamento do débito, DEFIRO o pedido de bloqueio de valores junto ao 

BACENJUD.

 Desta feita, PROCEDO à operação necessária, conforme se verifica dos 

extratos anexos.

 Sendo exitosa a penhora, INTIME-SE a executada para se manifestar, no 

prazo de 05 (cinco) dias, em consonância com o disposto no §3º, do 

artigo 854, do Código de Processo Civil.

 Por outro lado, resultando frustrada a penhora, INTIME-SE o exequente 

para requerer o que de direito, em 10 (dez) dias.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Sorriso., 13 de dezembro de 2017

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 53501 Nr: 3798-51.2009.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GFDS, NEUZA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAÚ SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ FABIANO BELLÃO 

GIMENEZ - OAB:6.014

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANA VERISSIMO 

GONÇALVES - OAB:8.270/MS, LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ - 

OAB:8506-A, PAULO VINÍCIOS PORTO DE AQUINO - OAB:14250-A/MT

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 

4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, intimar a(s) 

parte(s) REQUERENTE e REQUERIDA, para no prazo legal, manifestar-se 

acerca do Laudo Pericial de fl(s). 184/189.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 54012 Nr: 4228-03.2009.811.0040

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GRAMKOW E GRAMKOW LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARILZA CLARA DA SILVA SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HINGRITTY BORGES MINGOTTI - 

OAB:20004/E, LARISSA INÁ GRAMKOW MESQUITA - OAB:8196

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 4228-03.2009.811.0040. – Código Apolo: 54012

 Vistos etc.

 Considerando que o executado não efetuou o pagamento do débito e, 

ainda, que a penhora online atende à ordem de preferência dos bens 

penhoráveis insculpida no artigo 854 do Código de Processo Civil, DEFIRO 

o pedido de fls. 142/143 e, ato contínuo, PROCEDO a operação 

necessária, conforme se verifica dos extratos anexos.

 Sendo exitosa a penhora, INTIME-SE a parte devedora para se manifestar, 

no prazo de 05 (cinco) dias, em consonância com o disposto no §3º, do 

artigo 854, do Código de Processo Civil.

 De outro norte, restando infrutífera a penhora via BACENJUD, proceda a 

Secretaria da Vara a busca de veículos via RENAJUD, conforme Ordem de 

Serviço nº 01/2016.

 Após, INTIME-SE a requerente para que no prazo de 15 (quinze) dias 

requeira o que entender de direito.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT., 13 de dezembro de 2017.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 87852 Nr: 7373-96.2011.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - ADVOGADOS ASSOCIADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ NILTON CESÁRIO (CEZÁRIO) MAFRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - 

OAB:4.427/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO MENDES DA SILVA 

- OAB:6518 e 7.603/MT

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a Parte Autora 

para efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, para 

cumprimento do mandado, acessando o site do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br), selecionando o menu Serviços na barra superior, 

escolhendo a opção "Guias" que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação, nessa página, o usuário deve selecionar o tópico 

Emissão de Guia de Diligência, outras informações podem ser encontradas 

no "Manual da Central de Pagamento de Diligências". O valor da diligência é 

de R$ 35,00 (urbana) por ato a ser praticado ou pessoa a ser intimada, ou 

ainda, ou R$ 3,50 (rural) por km rodado, em se tratando de zona rural.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 89345 Nr: 932-65.2012.811.0040

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: DPDEDMG, GNDS, RDAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO LUIZ SANT´ANA DE 

OLIVEIRA - OAB:Defens.Publico

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO LENOAR MARTINS - 

OAB:7975-B, MATHIS HALEY PUERARI PEDRA - OAB:22764/0

 Autos nº 932-65.2012.811.0040 (Cod. 89345)

Vistos etc.

Tendo em vista que o executado, devidamente intimado, não efetuou o 

pagamento integral do débito, DEFIRO o pedido de bloqueio de ativos 

financeiros via BACENJUD formulado às fls. 143-144, PROCEDENDO-SE a 

operação necessária, conforme se verifica dos extratos anexos.

Sendo exitosa a penhora, LAVRE-SE o competente termo e INTIME-SE o 

executado para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, em 

consonância com o disposto no §3º, do artigo 854, do Novo Código de 

Processo Civil.

Resultando frustrada a penhora, intime-se o exequente para requerer o 

que de direito, em 10 (dez) dias.

Após, conclusos.

Desde já e, restando infrutífera a busca via BACENJUD, diante da recente 

disponibilização do Sistema SERASAJUD, DETERMINO a Secretaria da 

Vara que proceda negativação do nome do executado através da 

mencionada ferramenta.

INTIME-SE.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

Sorriso, 13 de dezembro de 2017.

Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 98463 Nr: 1026-76.2013.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SÉRGIO BURILLE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO 
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SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSELI INES REIS - OAB:11666

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 

4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, intimar a(s) 

parte(s) REQUERENTE e REQUERIDA, para no prazo legal, manifestar-se 

acerca do Laudo Pericial.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 103189 Nr: 6186-82.2013.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANILTON HILLESHEIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GENAURO DE ALMEIDA, ALISSON ALBERTO 

PEREIRA VIEIRA, DOMINGOS VIEIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ROMÉRIO CARLOS 

SOBRINHO - OAB:6129-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO KOCH - 

OAB:7299-B, FABRICIO ALVES MATTOS - OAB:12.097-B, JOÃO 

CARNEIRO BARROS NETO - OAB:15216/MT, MARCELO FRAGA DE 

MELLO - OAB:8166-B/MT, ROGÉRIO FERREIRA DA SILVA - OAB:7868-A

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, intimar a Parte 

REQUERENTE e REQUEIDA para impugnar a contestação da denunciada à 

lide, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 107071 Nr: 10078-96.2013.811.0040

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAATR, FCAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HINGRITTY BORGES MINGOTTI - 

OAB:20004/E, LARISSA INÁ GRAMKOW MESQUITA - OAB:8196, 

RENATA FERREIRA DAMACENO PEDROSO - OAB:18356/E, SAMARA 

FULBER - OAB:18345/E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 10078-96.2013.811.0040. – Código Apolo: 107071

 Vistos etc.

 Considerando que o executado não efetuou o pagamento do débito e, 

ainda, que a penhora online atende à ordem de preferência dos bens 

penhoráveis insculpida no artigo 854 do Código de Processo Civil, DEFIRO 

o pedido de fls. 58/59 e, ato contínuo, PROCEDO a operação necessária, 

conforme se verifica dos extratos anexos.

 Sendo exitosa a penhora, INTIME-SE a parte devedora para se manifestar, 

no prazo de 05 (cinco) dias, em consonância com o disposto no §3º, do 

artigo 854, do Código de Processo Civil.

 De outro norte, restando infrutífera a penhora via BACENJUD, proceda a 

Secretaria da Vara a busca de veículos via RENAJUD, conforme Ordem de 

Serviço nº 01/2016.

Após, INTIME-SE a requerente para que no prazo de 15 (quinze) dias 

requeira o que entender de direito

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT., 13 de dezembro de 2017.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 107184 Nr: 10190-65.2013.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bernardos Rodrigues de Oliveira Castro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMARILDO BIANCHIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BERNARDO RODRIGUES DA 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:13.116 MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROGÉRIO FERREIRA DA SILVA 

- OAB:7868-A

 Autos n° 10190-65.2013.811.0040. – Código Apolo: 107184

 Vistos etc.

 Considerando que o executado apesar de devidamente (certidão de fl. 

146) não efetuou o pagamento do débito e, ainda, que a penhora online 

atende à ordem de preferência dos bens penhoráveis insculpida no artigo 

854 do Código de Processo Civil, DEFIRO o pedido de fls. 180/182 e, ato 

contínuo, PROCEDO a operação necessária, conforme se verifica dos 

extratos anexos.

 Sendo exitosa a penhora, INTIME-SE a parte devedora para se manifestar, 

no prazo de 05 (cinco) dias, em consonância com o disposto no §3º, do 

artigo 854, do Código de Processo Civil.

De outro norte, restando infrutífera a penhora via BACENJUD, INTIME-SE a 

parte exequente para requerer o que entender de direito, no prazo de 15 

(quinze) dias.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT., 13 de dezembro de 2017.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 111304 Nr: 3373-48.2014.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FCASA, MJA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DMDSD, DHD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMAURO DIER DIAS 

NASCIMENTO - OAB:18159, ELLEN XIMENA BAPTISTA DE CARVALHO 

- OAB:MT 17.232

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, intimar a PARTE 

REQUERENTE, para no prazo legal, manifestar-se acerca da Carta 

Precatória de citação, devolvida sem o devido cumprimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 116904 Nr: 7811-20.2014.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: PÔR DO SOL URBANIZAÇÕES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NARCY SANTINA NICACIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMILÇON ALMEIDA GILARDE 

- OAB:MT-7440, CYNTIA DA SILVA LIMA GILARDE - OAB:20996/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABRICIO ALVES MATTOS - 

OAB:12.097-B, MARCELO FRAGA DE MELLO - OAB:8166-B/MT, 

ROGÉRIO FERREIRA DA SILVA - OAB:7868-A

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, intimar o autor, a fim de 

que dê prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção do processo, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, 

inc. II e/ou III, § 1º, do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 123075 Nr: 1215-83.2015.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AVP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PIECDPL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO VALENTE FUGA PIRES 

- OAB:7679

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, intimar a parte 

REQUERENTE, para no prazo legal, manifestar-se acerca da 
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Correspondência devolvida (fl(.) 45/46), com a observação da EBCT "Não 

existe o número indicado".

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 129967 Nr: 5331-35.2015.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FIAGRIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANANIAS BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAIANE DOS SANTOS SILVA - 

OAB:17824-O, FABIANO GAVIOLLI FACHINI - OAB:5425-B, FERNANDA 

GAVIOLI FACHINI - OAB:11032/MT, MATEUS MENEGON - OAB:11 

229-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA LÚCIA STEFFANELO - 

OAB:4.709-B, RODRIGO ANNONI PAZETO - OAB:7.324, ROSELI INES 

REIS - OAB:11666

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR, a PARTE 

EXECUTADA, para, no prazo de 15 dias, cumprir a sentença/acórdão, , 

sob pena de multa de 10% e honorários advocatícios fixados conforme § 

1º do art. 523, do NCPC, pagamento voluntário e tempestivo exonerará o 

devedor, da multa e dos honorários advocatícios.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 131658 Nr: 6590-65.2015.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODOLFO COELHO RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PROSPER ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODOLFO COELHO RIBEIRO - 

OAB:16215

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO FALCAO FERREIRA 

- OAB:11242

 Autos nº 6590-65.2015.811.0040 Cód. 131658

 Vistos etc.

 Inicialmente proceda a secretaria da vara a retificação da capa dos autos, 

em consonância com o requerimento de fls. 124/128.

 Tendo em vista que a executada foi devidamente intimado (fl. 121) e, ante 

a informação de que não houve o pagamento do débito executado, DEFIRO 

o pedido de bloqueio de valores junto ao BACENJUD.

 Desta feita, PROCEDO à operação necessária, conforme se verifica dos 

extratos anexos.

 Sendo exitosa a penhora, INTIME-SE pessoalmente o executado para se 

manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, em consonância com o disposto 

no §3º, do artigo 854, do Código de Processo Civil.

 Por outro lado, resultando frustrada a penhora, desde já, DEFIRO a busca 

de veículos via RENAJUD, devendo a Secretaria da Vara proceder na 

forma do Ordem de Serviço.

 Por fim, INDEFIRO o pedido de busca via INFOJUD, eis que a parte 

exequente não comprovou haver esgotado todos os meios legais à sua 

disposição para localizar bens de propriedade do executado, tais como 

busca perante o Cartório de Registro de Imóveis.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT, 13 de dezembro de 2017.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 136083 Nr: 8525-43.2015.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LILI SCHNORRENBERGER, DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO AURELIO SAQUETTI - 

OAB:DEFENSOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AOTORY DA SILVA SOUZA - 

OAB:7785/MS, CAROLINA DAVOGLIO DE ARRUDA - OAB:16.501-B, 

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - OAB:5699, RENATO 

CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:4.867-A

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, 

doNCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR as PARTES 

REQUERENTE e REQUERIDA, para no prazo comum de 5 (cinco) dias, 

manifestar-se acerca proposta de honorários (art. 465, § 3º, do NCPC), 

inexistindo impugnação, deverá o REQUERIDO, que requereu a prova (art. 

95, do NCPC), recolher o valor de 50% (ciquenta por cento) do montante 

dos honorários fixados pelo perito, no prazo de 05 dias, sob pena de 

preclusão.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 144559 Nr: 1169-60.2016.811.0040

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIANA PENHALVER BIANCHINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENISE DE ABREU E SILVA - 

OAB:19309/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14.258-A

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a PARTE 

REQUERIDA para manifestar-se acerca dos embargos de declaração com 

efeitos modificativos/infringentes, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 40060 Nr: 2921-82.2007.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ MARIA SOBRINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a PARTE 

CREDORA, para no prazo legal, recolher os emolumentos necessários à 

expedição da certidão de averbação da penhora (Art. 844, NCPC).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 101371 Nr: 4240-75.2013.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VERLE COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO LOPES SOBRINHO-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOICE WOLF SCHOLL - 

OAB:8386-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO APARECIDO DE 

SOUZA - OAB:13298/MT

 Autos nº 4240-75.2013.811.0040 Cód. 101371

 Vistos etc.

 Tendo em vista que o executado foi devidamente citado e não efetuou o 

pagamento do débito, DEFIRO o pedido de bloqueio de valores junto ao 

BACENJUD.

 Desta feita, PROCEDO à operação necessária, conforme se verifica dos 

extratos anexos.

 Sendo exitosa a penhora, INTIME-SE a executada para se manifestar, no 

prazo de 05 (cinco) dias, em consonância com o disposto no §3º, do 

artigo 854, do Código de Processo Civil.

 Relativamente a busca via RENAJUD, DETERMINO à Secretaria da Vara 

que proceda conforme Ordem de Serviço nº 01/2016.
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 Após, INTIME-SE a parte exequente para manifestar-se no prazo de 15 

(quinze) dias.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Sorriso., 13 de dezembro de 2017.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 102558 Nr: 5494-83.2013.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE CARLOS DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ FABIANO BELLÃO 

GIMENEZ - OAB:6.014

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:8506-A

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 

4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, intimar a(s) 

parte(s) REQUERENTE e REQUERIDA, para no prazo legal, manifestar-se 

acerca do Laudo Pericial.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 108322 Nr: 827-20.2014.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RD COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OLIMPIO RIGON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEWTON ACUNHA ROCHA - 

OAB:5489-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREIA CRISTIANE HECK 

LAZARINI FAXO - OAB:16253/B, NEVIO MANFIO - OAB:16226-B, TIANE 

VIZZOTTO - OAB:12679-A/MT

 Autos n° 827-20.2014.811.0040. – Código Apolo: 108322

 Vistos etc.

 Considerando que a executada não efetuou o pagamento do débito e, 

ainda, que a penhora online atende à ordem de preferência dos bens 

penhoráveis insculpida no artigo 854 do Código de Processo Civil, DEFIRO 

o pedido de fls. 49/52 e, ato contínuo, PROCEDO a operação necessária, 

conforme se verifica dos extratos anexos.

 Sendo exitosa a penhora, INTIME-SE a parte devedora para se manifestar, 

no prazo de 05 (cinco) dias, em consonância com o disposto no §3º, do 

artigo 854, do Código de Processo Civil.

De outro norte, restando infrutífera a penhora via BACENJUD, INTIME-SE a 

parte exequente para requerer o que entender de direito, no prazo de 15 

(quinze) dias.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT., 13 de dezembro de 2017.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 113855 Nr: 5519-62.2014.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCO ANDRE HONDA FLORES, Dirceu Marcelo 

Hoffmann, Anna Araguaia Tosta Leite

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UP - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA, 

AGUIOMARA CORREA, DILAMAR CORREA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anna Araguaia Tosta Leite - 

OAB:, Dirceu Marcelo Hoffmann - OAB:16538/GO, MARCO ANDRÉ 

HONDA FLORES - OAB:MT 9708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVERSON LUIZ RODRIGUES - 

OAB:37729

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a PARTE 

CREDORA DIRCEU MARCELO HOFFMAN e ANNA ARAGUAIA TOSTA 

LEITE, para no prazo legal, trazerem aos autos planilha de débito 

atualizada, a qual deve constar tão somente a parte que lhes é devida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 116080 Nr: 7167-77.2014.811.0040

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JJMM, JJMM, AGM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JJM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO VIEIRA SERPA - 

OAB:12758/MT, RAFAEL WASNIESKI - OAB:15469/A, RICARDO 

ROBERTO DALMAGRO - OAB:12205-A/MT, VINICIUS MENEGOL - 

OAB:RS0090661

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, intimar a PARTE 

REQUERENTE, para no prazo legal, manifestar-se acerca da Carta 

Precatória de citação, devolvida sem o devido cumprimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 120074 Nr: 10339-27.2014.811.0040

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EXTENSA COMERCIO DE MÓVEIS E DECORAÇÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIANE TEREZINHA GUERINI, MOVEIS 

RECH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THAIS DE SOUZA COSTA 

NICARETTA - OAB:16945-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, intimar a parte 

REQUERENTE, para no prazo legal, especificar as provas que pretendem 

produzir, JUSTIFICANDO SUA IMPRESCINDIBILIDADE, sob pena de 

preclusão e julgamento antecipado da lide.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 145337 Nr: 1616-48.2016.811.0040

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELINA GOMES DE AGUIAR, ADMINISTRADOR JUDICIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NATIV - INDÚSTRIA BRASILEIRA DE 

PESCADOS DA AMAZÔNICOS S/A-IBPASA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANE HELENA PILLA JULIÃO 

- OAB:345803-SP, MAURO DA SILVA ANDRIESKI - OAB:10925-B, 

SCHEILA RIBEIRO DE LIMA - OAB:16838

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO ANDRIESKI - 

OAB:OAB/MT 10.925-B, OTTO WILLY GUBEL JUNIOR - OAB:172.947/SP

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR, o 

ADMINISTRADOR JUDICIAL - MAURO DA SILVA ANDRIESKI, OAB/MT Nº 

10925-B, para no prazo legal, manifestar-se nos autos, requerendo o que 

entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 150090 Nr: 4177-45.2016.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTROAÇO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE AÇO LTDA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): PROSPER ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDEIR DA SILVA NEVES - 

OAB:11371

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO FALCAO FERREIRA 

- OAB:11242

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a PARTE 

REQUERENTE, para, no prazo legal, manifestar-se nos autos, requerendo 

o que entender de direito.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001938-51.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MM AGROINDUSTRIAL LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO MAIA OAB - SP67217 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO BEDIN (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 1001938-51.2016.8.11.0040 

AUTOR: MM AGROINDUSTRIAL LTDA RÉU: EVANDRO BEDIN Vistos, e etc. 

Ressai dos autos que as partes resolvem por fim ao litígio, requerendo a 

homologação do acordo. É o relatório. Decido. Face o acordo imbricado 

nos autos, não há razão para prosseguimento de qualquer demanda, visto 

que evidenciada a vontade das partes em por fim ao litígio. Posto isso, 

HOMOLOGO o acordo feito, o qual fará parte integrante desta sentença e, 

via de consequência, julgo o processo com resolução de mérito, nos 

termos do artigo 487, inciso III, alínea b), do Novo Código de Processo Civil. 

Custas e honorários advocatícios na forma do acordo. Se não houver 

acordo expresso sobre o tema, CONDENO as partes ao pagamento pro 

rata de custas e despesas processuais ut artigo 90, § 2º do CPC/2015, 

salvo se previa e expressamente já lhes deferido as benesses da Lei 

1.060/50 ou incidente a regra de isenção da Lei Estadual 7.603/2001 e/ou 

outra disposta em legislação federal de regência. Após o trânsito em 

julgado da sentença, devidamente certificado, expeça-se o necessário e 

arquive-se, com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1000560-60.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALCIDES BERTOTI PEREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERSON LUIS WERNER OAB - MT6298/A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MEIRE SACCHI GARCIA (RÉU)

EDSON GARCIA (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

Em cumprimento ao disposto no item 8.1.1 do Provimento n. 56/2007-CGJ 

impulsiono estes autos para proceder a intimação do(s) advogado(s) da 

parte autora, para que, querendo, apresente impugnação a contestação 

apresentada pela(s) parte(s) requerida(s), CONFORME ID 10703103.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003718-89.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MS0012809A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLA FRANCIELLE CORREIA (EXECUTADO)

ALECSANDRO BAU (EXECUTADO)

 

Impulsiono os presentes autos INTIMANDO a parte autora para recolher a 

guia de Diligência no sítio da Internet do TJMT, comprovando o pagamento 

nos autos para cumprimento do mandado.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1001589-14.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

J. A. D. A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE YASSUDA OAB - MT0008875A (ADVOGADO)

LUCAS COLDEBELLA OAB - MT21969/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

G. F. D. S. (EXECUTADO)

 

IMPULSIONO OS AUTOS, INTIMANDO A PARTE AUTORA PARA 

MANIFESTAR-SE ACERCA DA CARTA PRECATÓRIA DEVOLVIDA, 

REQUERENDO O QUE ENTENDER DE DIREITO.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002483-87.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO RODRIGUES LIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELY RODRIGUES MACHADO OAB - MT22410/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

Em cumprimento ao disposto no item 8.1.1 do Provimento n. 56/2007-CGJ 

impulsiono estes autos para proceder a intimação do(s) advogado(s) da 

parte autora, para que, querendo, apresente impugnação a contestação 

apresentada pela(s) parte(s) requerida(s).

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 87672 Nr: 7189-43.2011.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COLONIZADORA FELIZ LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALCEU RIBEIRO, DELÉSIO ANTONIO 

BAVARESCO, JOSEFINA INES BAVARESCO, EVANDRO LUCAS 

MACHADO, ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAIDE APARECIDA COCA DO 

NASCIMENTO - OAB:7.899

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABRICIO ALVES MATTOS - 

OAB:12.097-B, JOÃO CARNEIRO BARROS NETO - OAB:15216/MT, 

MARCELO FRAGA DE MELLO - OAB:8166-B/MT, MURILLO ESPINOLA 

DE OLIVEIRA LIMA - OAB:3127-A, OZANA BAPTISTA GUSMAO - 

OAB:217447, ROGÉRIO FERREIRA DA SILVA - OAB:7868-A

 Processo n° 7189-43.2011.811.0040 (87672).

Vistos etc.

Defiro o pedido requerido na petição de fls.171/172, no sentido de 

conceder o prazo de 10 dias para a tentativa de citação do denunciado à 

lide.

Tendo em vista que não foi realizada a antiga audiência preliminar, 

consoante sistemática processual anterior, DESIGNE-SE AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO DE ACORDO COM A PAUTA DO CONCILIADOR DO CENTRO 

JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS E CIDADANIA DESTA 

COMARCA, devendo ser intimada as partes com antecedência, restando 

consignado que devem estar acompanhadas por seus respectivos 

advogados ou defensores públicos. ¬

 O não comparecimento injustificado do autor ou dos réus a audiência de 

conciliação será considerado ato atentatório a dignidade da justiça e será 

sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica 

pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União ou do 

Estado, ut § 8.º do art. 334 do NCPC.

 Havendo autocomposição entre as partes após manejo das técnicas 

afetas a tal fase de mediação, os autos retornarão a este juízo natural 

para homologação.

Não havendo acordo, venham os autos conclusos para o saneamento do 

feito.
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Intimem-se.

Sorriso/MT, 24 de novembro de 2017.

 Silvia Renata Anffe Souza

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 97426 Nr: 9451-29.2012.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALE DO VERDE AGRO NEGÓCIOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JK ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LILIANE ANDREA DO AMARAL 

DE PAULA - OAB:11543-A/MT, RAFAEL BARION DE PAULA - 

OAB:11063 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIO FONTOURA SAMPAIO 

FARIA - OAB:6469/MT

 Vistos etc.JK ponto.Portanto, o motivo pelo qual este juízo não mencionou 

porque encerrou a instrução sem a oitiva da testemunha não inquirida é a 

própria Lei que rege a matéria, sendo desnecessária tal observação na 

sentença.Os embargos de declaração somente se prestam à elucidação 

da obscuridade, ao afastamento da contradição ou à supressão da 

omissão existente no julgado. Como doutrina o Mestre Marcato“ocorre 

aobscuridade quando a redação do julgado não for clara, dificultando, 

pois, a correta interpretação do pronunciamento judicial. Já a contradição 

existe em razão da incerteza quanto aos termos do julgado, pelo uso de 

proposições inconciliáveis, podendo acarretar, inclusive, dificuldades a 

seu cumprimento. Por fim, a omissão se dá quando o julgado não aprecia 

ponto, ou questão, que deveria ter sido dirimida.”(MARCATO, Antonio 

Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004. p. 

1593).Da leitura da decisão atacada, verifica-se que inexiste em seu texto 

qualquer contradição, omissão ou obscuridade a ser sanada.Na verdade, 

busca o embargante, o que, aliás, fica evidente, a modificação da 

sentença, o que não é possível pela via dos Embargos de Declaração. 

Desta feita, percebe-se que são totalmente desfundadas as alegações 

firmadas pelo embargante, não constituindo matéria para Embargos de 

declaração.Os embargos apresentados, em verdade, buscam a 

modificação da decisão. Entretanto, os Embargos Declaratórios, em regra, 

não têm caráter infringente, especialmente quando há recurso apropriado 

para remeter a questão decidida ao reexame colegiado.Isto posto, nego 

provimento ao recurso manejado.Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 39767 Nr: 2631-67.2007.811.0040

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SALETE BELTRAME TOMÉ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OTILES FILIPPI TOME - espólio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO VANZELLA - 

OAB:17102

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Intime-se a inventariante para que comprove o recolhimento dos impostos 

devidos à Fazenda Pública Estadual, consoante exposto peça 

Procuradoria na petição de fls.180/182.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 54577 Nr: 4897-56.2009.811.0040

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEUTSCHE BANK S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ÂNGELO CARLOS MARONEZZI, JOSE 

MARONEZZI, CÉLIA DA SILVA RODRIGUES, EDSON MARCOS MELOZZI, 

GLEICE MATOS MARONEZZI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEOPOLDO GREGO DE 

GUIMARÃES CARDOSO - OAB:77.333 / mg, MIRELLA GUEDES 

CAMPELO - OAB:203715/SP, WALDEMAR DECCACHE - OAB:140500-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIANO KLEBER TAQUES 

FIGUEIREDO - OAB:7348

 Processo n° 54577

Vistos, e etc.

Ciente da decisão do E. TJMT, de fls. 878-881, portanto, suspenda-se a 

presente execução até o julgamento do mérito do recurso nº 

136.015/2016.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 54849 Nr: 5158-21.2009.811.0040

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDSON MARCOS MELOZZI, GLEICE MATOS 

MARONEZZI, JOSE MARONEZZI, ÂNGELO CARLOS MARONEZZI, 

EDNILSON ANTONIO MELOZZI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEUTSCHE BANK S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE SLHESSARENKO - 

OAB:109087-A, FABIANO GAVIOLLI FACHINI - OAB:5425-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALDEMAR DECCACHE - 

OAB:140500-A

 Processo n° 54849

Vistos, e etc.

Considerando que a parte autora manifestou interesse na produção de 

prova testemunhal, designo audiência de instrução e julgamento, para o 

dia 25 de abril de 2018, às 14h00min, registrando que as testemunhas, a 

serem ouvidas em tal solenidade, deverão ser arroladas no prazo de dez 

dias a partir da intimação.

Vale-se esclarecer que, com a entrada em vigor do NCPC “Art. 455. Cabe 

ao advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do 

dia, da hora e do local da audiência designada, dispensando-se a 

intimação do juízo”.

Quanto ao pedido de efeito suspensivo para a execução apensa, de cód. 

54848 (fls. 746-748), intime-se a parte embargante para, no prazo de 15 

dias, trazer aos autos inteiro teor atualizada dos imóveis em que se 

encontram averbadas as anotações premonitórias e a penhora, bem como 

avaliação atualizada dos mesmos, para análise da existência de caução 

suficiente para garantia das execuções. Juntado os documentos, 

conclusos.

Sorriso/MT, 11 de dezembro de 2017.

Silvia Renata Anffe Souza

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 56193 Nr: 241-22.2010.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GRAZIELE CAMINSKI SIMÕES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): T.J. RETIFICADORA LTDA (RETIFICA DE 

MOTORES FREIER), LEANDRO MAHS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL HENRIQUE DE MELO - 

OAB:12671/MT, ELISA ALBINO DA SILVA DE CAMPOS PONTES - 

OAB:12.414/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO APARECIDO DE 

SOUZA - OAB:13298/MT

 devedores, proceda-se à LIBERAÇÃO AO CREDOR mediante 

ALVARÁ.Transcorrido o prazo sem pagamento, inicia-se o PRAZO DE 15 

DIAS para que o executado, independentemente de penhora ou nova 

intimação, apresente, nos próprios autos, sua IMPUGNAÇÃO (art. 525, do 

NCPC), sem prejuízo da EXPEDIÇÃO DO MANDADO DE PENHORA, 

AVALIAÇÃO E INTIMAÇÃO (art. 523, § 3º, do NCPC), o que desde já 

determino.Havendo impugnação ao cumprimento de sentença, 

MANIFESTE-SE O EXEQUENTE.Caso IMPUGNADA A AVALIAÇÃO, esta no 

prazo de 05 dias, MANIFESTE-SE O AVALIADOR JUDICIAL E A PARTE 

CONTRÁRIA, também em 05 dias, voltando-me imediatamente conclusos 

para decisão (art. 872, § 2º, do NCPC).Mesmo em caso de impugnação, 

salvo se concedido efeito suspensivo por decisão expressa, deverá o 

CREDOR INFORMAR se tem INTERESSE em ADJUDICAR o bem penhorado, 

ou levá-lo a ALIENAÇÃO PARTICULAR, por VALOR NÃO INFERIOR AO DA 

AVALIAÇÃO, no prazo de 05 dias.Consigne-se, desde já, que SE A 

PENHORA ATINGIR BENS GRAVADOS por PENHOR, HIPOTECA, 

ANTICRESE, ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA, USUFRUTO, USO, HABITAÇÃO, 

PROMESSA DE COMPRA E VENDA, SUPERFÍCIE, ENFITEUSE, CONCESSÃO 

DE USO ESPECIAL PARA FINS DE MORADIA, CONCESSÃO DE DIREITO 
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REAL DE USO, PENHORA DE QUOTA SOCIAL OU DE AÇÃO DE 

SOCIEDADE ANÔNIMA FECHADA, PENHORA DE COISA PERTENCENTE A 

TERCEIRO GARANTIDOR, PENHORA ANTERIORMENTE AVERBADA; ou 

tratando-se de PENHORA DE BEM INDIVISÍVEL, deverão ser INTIMADOS 

OS INTERESSADOS, na forma e sob as penas dos arts. 799 e seus 

incisos; c/c 804 e seus §§’s; 835, § 3º; 843, § 1º; 889 e seus incisos; e 

903 § 5º, inc. I, ambos do NCPC; bem como se a PENHORA ATINGIR BEM 

IMÓVEL ou DIREITO REAL SOBRE IMÓVEL, será intimado, também, o 

CÔNJUGE DO EXECUTADO, salvo se casados em regime de separação 

absoluta de bens, consoante disposto no art. 842, do NCPC.Às 

providências.Sorriso/MT, 23 de novembro de 2017.Silvia Renata Anffe 

SouzaJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 1994 Nr: 170-79.1994.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIRCEU KATH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GABINO ALVES DE VARGAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIRCEU KATH - OAB:4259-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ÉDEN OSMAR ROCHA - 

OAB:4.297-B

 Vistos etc.

Trata-se de execução de honorários advocatícios, em virtude da sentença 

proferida na fase de conhecimento (fls.128/137).

Verifica-se nos autos, através da certidão de fl.153, do Oficial de Justiça, 

que o executado teria falecido no ano de 2003, ou seja, há mais de 15 

anos, de modo que sequer fora intimado para pagar as custas e despesas 

processuais, consoante mandado de fl.148.

Houve a determinação da intimação do executado (fl.171) para pagar o 

débito executado, no prazo de 15 dias, porém, sem êxito (fl.172).

Além disso, a tentativa de constrição de bens fora realizada por diversas 

vezes ao longo do tempo, porém, sem sucesso.

Na hipótese vertente, não há dúvidas de que restaram frustradas todas as 

tentativas do exequente em localizar bens em nome do executado, de 

modo que se faz necessária a confirmação sobre a notícia de falecimento 

do devedor, para que a sucessão processual possa ocorrer.

Deste modo, não resta outra solução que não atender o pleito do credor, 

pois, por serem sigilosas, algumas informações são obtidas através de 

requisição judicial, o que impossibilita qualquer tipo de providência pela 

parte, de sorte que sem a interferência do Poder Judiciário, o êxito da 

demanda ficará comprometido, diante da impossibilidade de obtenção dos 

dados necessários para tal.

Portanto, intime-se o patrono do executado cadastrado nos autos para 

que informa a este juízo sobre o eventual falecimento do executado e, 

caso a resposta for positiva, regularize o polo passivo da demanda, no 

prazo legal.

Caso a diligência anterior reste infrutífera, intime-se o exequente a 

diligenciar no sentido de obter informações sobre o óbito do executado, no 

prazo de 30 dias, eis que não compete ao Poder Judiciário investigar tal 

fato, sob pena de arquivamento do feito.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 61946 Nr: 5238-48.2010.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NIREU JORGE PELIZON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAÚLEASING DE ARRENDAMENTO 

MERCANTIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT, ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:4.427/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KAMILA DE SOUZA COUTINHO 

- OAB:10.661/MT

 Tendo em vista o Bloqueio de Contas realizado, por determinação Judicial, 

INTIMO a parte executada para manifestar-se no prazo de 05 (cinco) dias.

Olga Mazzei

Analista Judiciária

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 84148 Nr: 3333-71.2011.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIANA MINUSCOLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO RODRIGUES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EUSIMARA RIBEIRO SILVA - 

OAB:12663, LUCAS FELIPE DO NASCIMENTO MOURA - OAB:22107/O, 

RUDIMAR ROMMEL - OAB:8238-B, VANESSA CAROLINE LAGEMANN - 

OAB:21265/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO GERALDO VOZNIAK 

- OAB:12979/MT, FERNANDO APARECIDO DE SOUZA - OAB:13298/MT

 Código nº 84148

Vistos, etc.

Diante da sentença proferida nos embargos a execução em apenso (cód. 

87455), intime-se o exequente para apresentar cálculo atualizado do 

débito, nos termos daquela decisão, no prazo de 15 dias.

 Intime-se. Cumpra-se.

Sorriso/MT, 14 de dezembro de 2017.

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 92671 Nr: 4395-15.2012.811.0040

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAVOURA COMERCIAL AGRICOLA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO CARLOS LEMANSKI, IVONE 

CARGNELUTTI LEMANSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO MENDES NEITZKE - 

OAB:8234, JORGE YASSUDA - OAB:8875-B, ZILTON MARIANO DE 

ALMEIDA - OAB:6.934-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GÉRSON LUÍS WERNER - 

OAB:6298-A, MARCOS LEVI BERVIG - OAB:6312-A

 Vistos etc.

Proceda-se as devidas alterações cadastrais, fazendo-se constar como 

executado, também, o espólio de Antonio Carlos Lemasnki.

Por outro lado, tenho que a regularização do polo passivo da ação também 

passa pela outorga de procuração da representante do espólio 

(inventariante) ao respectivo patrono.

 Portanto, intime-se o patrono peticionante para juntar aos autos a 

respectiva procuração que lhe outorga poderes para a representação do 

espólio, devendo o processo permanecer suspenso até a efetiva 

regularização do polo passivo da demanda, consoante determinado na 

decisão de fl.381.

Por outro lado, com o fito de evitar prejuízo às partes, tenho que atos 

urgentes podem ser praticados, como a venda do milho já requerido pelas 

partes (fl.336), com o posterior depósito do produto adquirido pela venda 

em conta judicial.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 95378 Nr: 7224-66.2012.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARTA BORDIN DE ROSSI, RAIMUNDO DE 

ROSSI, FRANCISCA MACHADO DE ROSSI, VALDECIR DE ROSSI, JUVENIA 

GOMES MARQUESAN DE ROSSI, EVELCI DE ROSSI, VALDIR DE ROSSI, 

MARISTELA FABRIS DE ROSSI, MARIANGELA RITA MARQUES DE ROSSI, 

ROSALICE MIGLIAVACCA, VANILSO DE ROSSI, IVAIR DE ROSSI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos, INTMANDO a parte autora, por seu procurador,via 

DJE, para apresentar inteiro teor atualizada do imóvel avaliado e 

penhorado, conforme fl.54 destes, no prazo de 05 (cinco) dias, conforme 

determinação judicial.

Olga Mazzei

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza
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 Cod. Proc.: 61296 Nr: 4589-83.2010.811.0040

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELISEU JOSE SCHAFER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRINHO GILMAR SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA - 

OAB:4050-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LARA CRISTINA DE OLIVEIRA 

LIMA - OAB:7614-MT

 Em cumprimento ao disposto no item 8.1.1 do Provimento n. 56/2007-CGJ 

impulsiono estes autos para proceder a intimação do(s) advogado(s) da 

parte autora, para que, querendo, apresente impugnação a contestação 

apresentada pela(s) parte(s) requerida(s).

Olga Mazzei

Analista Judiciária

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 109356 Nr: 1724-48.2014.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDREA CHRISTINA DE MELO BAISE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIR PORTARI JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELE DE MELO BAISE BARTH 

- OAB:11.277-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA LERMEN BEDIN - 

OAB:10 937-MT, ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:4.427/MT

 Vistos etc.

JAIR PORTARI JÚNIOR interpôs embargos de declaração (fls.318/319) 

pretendendo a reconsideração da decisão de fl.316 que permitiu as partes 

a produção de outras provas.

Por outro lado, através da petição de fls.320/324, a parte embargada, em 

atenção à mencionada decisão, pugnou pela juntada dos documentos de 

fls.326/464, com o intuito de comprovar a movimentação financeira da 

empresa cuja cota social do embargante se pretende partilhar.

Através da decisão de fl.473, fora dada a oportunidade ao embargante 

para se manifestar sobre tais documentos, ocasião em que pugnou pelo 

desentranhamento dos mesmos, bem como, oferecera as cotas sociais da 

empresa a ora embargada (fls.474/477). Todavia, a embargada pugnou 

pela realização da perícia contábil já deferida nos autos em apenso, de 

modo que resta apenas o cumprimento da decisão.

É a síntese do necessário.

 Verifica-se através da cópia da sentença que decretou o divórcio das 

partes (fls.310/313), bem como, homologou acordo em relação à guarda e 

aos alimentos dos filhos menores, assim como ao direito de visitas, etc, 

que as partes foram remetidas à via adequada para resolverem o litígio no 

tocante à partilha de bens tão somente.

Desse modo, trata-se, portanto, de procedimento autônomo ao anterior 

(ordinário), de maneira que o indeferimento para a juntada de novos 

documentos decidido na prefalada decisão não alcança o novo 

procedimento, mas tão somente ao anterior, de sorte que a decisão de 

fl.316 é escorreita.

Contudo, evidente que provas repetidas serão indeferidas, pois todo o 

material probatório produzido na ação de divórcio, já transitada em julgado, 

será aproveitado.

Portanto, rejeito os embargos declaratórios.

No mais, aguarde-se a realização da perícia contábil designada nos autos 

em apenso, consoante já determinado pela decisão de fl.473.

Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 110991 Nr: 3117-08.2014.811.0040

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO CAPELETTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO ZANIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON SALLES DE SOUZA - 

OAB:16.391-E, Tiago Matheus Silva Bilhar - OAB:13412-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HEBER PEREIRA BASTOS - 

OAB:13698, LUIZ ALFREDO DA CUNHA BERNARDO - OAB:14.352/PR

 .DISPOSIÇÕES COMUNS A PARTE DISPOSITIVA.Diante da procedência da 

ação de obrigação de fazer e dos embargos do devedor, considerando 

que as partes acordaram sobre a avaliação do imóvel de matrícula n.210, 

do CRI de Nova Ubiratã/MT (fl.1.233, dos autos 116455), o qual garante 

suficientemente a dívida, determino que sejam baixadas as anotações 

premonitórias Av. 22/214 (fl.886, cod.116455) e Av.18/210 (fl.973, 

cod.116455).Oportuno salientar que a caução ofertada pelos autores não 

será levantada até o efetivo pagamento da última parcela do preço 

ajustado ou de eventual compensação reconhecida no cumprimento desta 

sentença.Translade-se cópia da presente sentença às ações conexas de 

execução 3117-08.2014.811.0040 (110991), aos embargos à execução 

em apenso, de n.7365-17.2014.811.0040 (116352), bem como a ação 

ordinária n.7448-33.2014.811.0040 (116455), e a ação de embargos de 

terceiro n. 2307-96.2015.811.0040 (124884).Publicada com a entrega em 

cartório, e dispensado o registro, nos termos do respectivo provimento 

que regula o tema.Certificado o trânsito em julgado, e nada sendo 

requerido pelas partes, venham os autos conclusos para as deliberações 

pertinentes.Intimem-se. Cumpra-se.Sorriso/MT, 15 de dezembro de 

2017.Silvia Renata Anffe SouzaJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 116352 Nr: 7365-17.2014.811.0040

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO ZANIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ALBERTO CAPELETTI, LUIZ 

UMBERTO EICKHOFF, DANIELLE BAUMEL EICKHOFF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HEBER PEREIRA BASTOS - 

OAB:13698, LUIZ ALFREDO DA CUNHA BERNARDO - OAB:14.352/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Tiago Matheus Silva Bilhar - 

OAB:13412-A

 .DISPOSIÇÕES COMUNS A PARTE DISPOSITIVA.Diante da procedência da 

ação de obrigação de fazer e dos embargos do devedor, considerando 

que as partes acordaram sobre a avaliação do imóvel de matrícula n.210, 

do CRI de Nova Ubiratã/MT (fl.1.233, dos autos 116455), o qual garante 

suficientemente a dívida, determino que sejam baixadas as anotações 

premonitórias Av. 22/214 (fl.886, cod.116455) e Av.18/210 (fl.973, 

cod.116455).Oportuno salientar que a caução ofertada pelos autores não 

será levantada até o efetivo pagamento da última parcela do preço 

ajustado ou de eventual compensação reconhecida no cumprimento desta 

sentença.Translade-se cópia da presente sentença às ações conexas de 

execução 3117-08.2014.811.0040 (110991), aos embargos à execução 

em apenso, de n.7365-17.2014.811.0040 (116352), bem como a ação 

ordinária n.7448-33.2014.811.0040 (116455), e a ação de embargos de 

terceiro n. 2307-96.2015.811.0040 (124884).Publicada com a entrega em 

cartório, e dispensado o registro, nos termos do respectivo provimento 

que regula o tema.Certificado o trânsito em julgado, e nada sendo 

requerido pelas partes, venham os autos conclusos para as deliberações 

pertinentes.Intimem-se. Cumpra-se.Sorriso/MT, 15 de dezembro de 

2017.Silvia Renata Anffe SouzaJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 94061 Nr: 5726-32.2012.811.0040

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS LEMANSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAVOURA COMERCIAL AGRICOLA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GÉRSON LUÍS WERNER - 

OAB:6298-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO PIVETTA - OAB:16725, 

ZILTON MARIANO DE ALMEIDA - OAB:6.934-B

 Vistos etc.

Proceda-se as devidas alterações cadastrais, fazendo-se constar como 

requerente o espólio de Antonio Carlos Lemasnki.

Por outro lado, tenho que a regularização do polo ativo da ação também 

passa pela outorga de procuração da representante do espólio 

(inventariante) ao respectivo patrono.

 Portanto, intime-se o patrono peticionante para juntar aos autos a 

respectiva procuração que lhe outorga poderes para a representação do 

espólio, devendo o processo permanecer suspenso até a efetiva 

regularização do polo ativo da demanda, consoante determinado na 

decisão de fl.184.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza
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 Cod. Proc.: 124884 Nr: 2307-96.2015.811.0040

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FIAGRIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ALBERTO CAPELETTI, LUIZ 

UMBERTO EICKHOFF, ANTONIO ZANIN, JOSEFINA NADIR FRANZER ZANIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NOELI ALBERTI - OAB:OAB/MT 

4061, WILLIAM ALEXANDRE BORTOLASSI - OAB:8410-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL MITIDIERO - 

OAB:56555/RS, DANIELA HOFFMAN ZAMBENEDETI - OAB:13461-A/MT, 

EDSON SALLES DE SOUZA - OAB:16.391-E, HEBER PEREIRA BASTOS - 

OAB:13698, LUIZ ALFREDO DA CUNHA BERNARDO - OAB:14.352/PR, 

LUIZ GUILHERME BITTENCOURT MARINONI - OAB:13073, Tiago 

Matheus Silva Bilhar - OAB:13412-A, VINICIUS DIOGO SCHIRMER DE 

PAULA - OAB:15.079/MT

 .DOS EMBARGOS DE TERCEIRO.Diante dos fundamentos apresentados 

como razão de decidir nas demandas conexas, concluindo-se que o título 

era, ao menos momentaneamente, inexigível, quando da constrição, de 

sorte que julgo os embargos de terceiro procedentes, com resolução do 

mérito, com fulcro no art.487, I, do CPC.Fixo os honorários advocatícios no 

valor de R$ 6.000,00, a serem pagos pela parte vencida ao patrono da 

parte vencedora, tendo em vista o valor inestimável do proveito 

econômico, segundo dispõe o §8, do art.85, do CPC.DISPOSIÇÕES 

COMUNS A PARTE DISPOSITIVA.Diante da procedência da ação de 

obrigação de fazer e dos embargos do devedor, considerando que as 

partes acordaram sobre a avaliação do imóvel de matrícula n.210, do CRI 

de Nova Ubiratã/MT (fl.1.233, dos autos 116455), o qual garante 

suficientemente a dívida, determino que sejam baixadas as anotações 

premonitórias Av. 22/214 (fl.886, cod.116455) e Av.18/210 (fl.973, 

cod.116455).Oportuno salientar que a caução ofertada pelos autores não 

será levantada até o efetivo pagamento da última parcela do preço 

ajustado ou de eventual compensação reconhecida no cumprimento desta 

sentença.Translade-se cópia da presente sentença às ações conexas de 

execução 3117-08.2014.811.0040 (110991), aos embargos à execução 

em apenso, de n.7365-17.2014.811.0040 (116352), bem como a ação 

ordinária n.7448-33.2014.811.0040 (116455), e a ação de embargos de 

terceiro n. 2307-96.2015.811.0040 (124884).Publicada com a entrega em 

cartório, e dispensado o registro, nos termos do respectivo provimento 

que regula o tema.Certificado o trânsito em julgado, e nada sendo 

requerido pelas partes, venham os autos conclusos para as deliberações 

pertinentes.Intimem-se. Cumpra-se.Sorriso/MT, 15 de dezembro de 

2017.Silvia Renata Anffe SouzaJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 126522 Nr: 3313-41.2015.811.0040

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS LEMANSKI, IVONE CARGNELUTTI 

LEMANSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAVOURA COMERCIAL AGRICOLA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERSON LUIS WERNER - 

OAB:46881

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE YASSUDA - 

OAB:8875-B

 Vistos etc.

Proceda-se as devidas alterações cadastrais, fazendo-se constar como 

embargante o espólio de Antonio Carlos Lemasnki.

Por outro lado, tenho que a regularização do polo ativo da ação também 

passa pela outorga de procuração da representante do espólio 

(inventariante) ao respectivo patrono.

 Portanto, antes de remeter os autos ao egrégio Tribunal de Justiça, bem 

como, de intimar a parte adversa para apresentar contrarrazões ao 

recurso manejado, intime-se o patrono peticionante para juntar aos autos a 

respectiva procuração que lhe outorga poderes para a representação do 

espólio, devendo o processo permanecer suspenso até a efetiva 

regularização do polo ativo da demanda, consoante determinado na 

decisão de fl.423.

3ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000559-41.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DA COSTA MARQUES OAB - MT0017154A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JULIENE ABREU DA SILVA (EXECUTADO)

 

IMPULSIONO OS AUTOS PARA INTIMAR O (A) ADVOGADO (A) DA PARTE 

AUTORA PARA DAR ANDAMENTO AO FEITO, NO PRAZO DE 05 (CINCO) 

DIAS,SOB PENA DE EXTINÇÃO.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001634-18.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DANRLEI FELIPE KUNZEL (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELY RODRIGUES MACHADO OAB - MT22410/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

IMPULSIONO OS AUTOS PARA INTIMAR O (A) ADVOGADO (A) DA PARTE 

AUTORA PARA IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO, NO PRAZO DE 15 

(QUINZE) DIAS.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000332-51.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

NILCE SCARIOT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA ROSALINA DE JESUS (EXECUTADO)

 

IMPULSIONO OS AUTOS PARA INTIMAR O (A) ADVOGADO (A) DA PARTE 

AUTORA DA CERTIDÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA CONTIDA NO ID RETRO, 

DEVENDO REQUERER O QUE DE DIREITO, NO PRAZO LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001114-58.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

L. D. A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSELI INES REIS OAB - MT0011666A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

IMPULSIONO OS AUTOS PARA INTIMAR O (A) ADVOGADO (A) DA PARTE 

AUTORA PARA IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO, NO PRAZO DE 15 

(QUINZE) DIAS.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006315-31.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MANA COM. E REPRES. LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZIANE DA SILVA LOPES OAB - MT0022307A (ADVOGADO)

MELQUISEDEC JOSE ROLDAO OAB - MT0022161A (ADVOGADO)

ANDRE DE ALMEIDA VILELA OAB - MT0011012A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FERTIMEX COMERCIO DE INSUMOS AGRICOLAS E REPRESENTACAO 

LTDA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Numero do Processo: 1006315-31.2017.8.11.0040 

EXEQUENTE: MANA COM. E REPRES. LTDA - ME EXECUTADO: FERTIMEX 

COMERCIO DE INSUMOS AGRICOLAS E REPRESENTACAO LTDA VISTOS. 
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1- RECEBO a inicial, uma vez que estão presentes os requisitos dos 

artigos 319 e 320 ambos do Código de Processo Civil. 2- Passo à análise 

do pedido de tutela de urgência de busca e apreensão, pleiteado na 

exordial. Sabe-se que a tutela de urgência pode ser requerida em caráter 

incidental, nos exatos termos do artigo 294, parágrafo único, do NCPC: 

Art. 294. A tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou 

evidência. Parágrafo único. A tutela provisória de urgência, cautelar ou 

antecipada, pode ser concedida em caráter antecedente ou incidental. 

Quanto à tutela de urgência, assim dispõe o art. 300 do CPC: “Art. 301. A 

tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante 

arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra 

alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do 

direito”. No mais, estabelece o artigo 799, inciso VIII, do Novo Código de 

Processo Civil: Art. 799. Incumbe ainda ao exequente: (...) VIII - pleitear, se 

for o caso, medidas urgentes; Pois bem. Conforme os dispositivos legais 

transcritos acima, para a concessão de tutela de urgência é necessário o 

preenchimento dos requisitos periculum in mora e fumus boni iuris. No 

caso em análise, verifico que restou demonstrada a probabilidade do 

direito do exequente de exigir seu crédito (fumus boni iuris), conforme se 

nota através do Instrumento Particular de Confissão de Dívida de Id 

11060636 e Termo de Dação em Pagamento de Maquinário Agrícola de Id 

1106039, assim como o risco à utilidade da execução caso a medida de 

busca e apreensão não seja deferida neste momento processual, 

mormente pela consulta ao SPC juntada através do Id 11065724, da qual 

se observa diversas pendências financeiras da empresa executada junto 

a terceiros. Diante disto, a concessão da tutela de urgência pleiteada é 

medida que se impõe. Contudo, para resguarda o tratamento isonômico às 

partes e, visando o ressarcimento de eventuais danos que a providência 

possa causar ao executado, na esteira do art. 300, § 1.º do NCPC, 

entendo necessário o oferecimento de caução. Ante o exposto, 

preenchido os requisitos do art. 300 do NCPC, DEFIRO a concessão da 

tutela de urgência, determinando a busca e apreensão do bem descrito no 

Termo de Dação em Pagamento de Id 1106063, porém, condicionada a 

prestação de caução real. Dainte disso, INTIME-SE a parte requerente a 

prestar caução, nos termos do art. 300, § 1.º, ambos do CPC/2015, sob 

pena de revogação da liminar, no prazo de 05 (cinco) dias, devendo a 

caução ofertada ser homologada por este juízo. NOMEIO a parte 

exequente fiel depositária da máquina agrícola em questão, ficando esta 

advertida que está expressamente vedada a comercialização do bem sem 

ordem judicial. Para tanto e sendo necessário, para o cumprimento da 

medida, expeça-se missiva. No mais, CITE-SE o executado para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, opor embargos (NCPC, art. 915). INTIMEM-SE. 

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002666-58.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ROSICLEIA APARECIDA OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELY RODRIGUES MACHADO OAB - MT22410/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

DIANTE DA CERTIDÃO RETRO, IMPULSIONO OS AUTOS PARA INTIMAR A 

PARTE AUTORA PARA REQUERER O QUE DE DIREITO, NO PRAZO LEGAL.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 93727 Nr: 5700-34.2012.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GUILHERME PEREIRA DE LIMA, ORIDES MARIANO DE 

LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO SEGUROS - AUTO RE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEZAR VIANA LUCENA - 

OAB:19417/O, FERNANDO PARMA TIMIDATI - OAB:16027/MT, 

RODRIGO DA MOTTA JARDIM - OAB:8440, WILDINEIA MARQUES 

RIBEIRO - OAB:12.984/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OSMAR DA SILVA MONTEIRO 

JUNIOR - OAB:7670/MT

 Impulsiono estes autos a fim de intimar o advogado da parte autora, via 

DJE, para manifestar-se acerca da petição e comprovante de depósito 

juntado às fls. 293/295.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 81910 Nr: 769-22.2011.811.0040

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Livre Admissão de 

Assoc.Sorriso-Sicredi Celeiro do MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SABINO CAMPERA, ANICIO ROMÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT, ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:4.427/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos para intimar a parte autora para que 

compareça nesta Secretaria no horário das 12:00 às 19:00 horas a fim de 

retirar o Edital de Intimação providenciando sua publicações, comprovando 

posteriormente nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 17784 Nr: 1935-70.2003.811.0040

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BASF S/A BRASILEIRA -INDÚSTRIAS QUÍMICAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ AMADEU ASCOLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNA PERRONE DE ARAGÃO - 

OAB:120.712/RJ, BRUNO ANDRADE SOARES SILVA - OAB:95973/RJ, 

HUGO LEONARDO GARCIA AQUINO - OAB:7691/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AIRTON CELLA - OAB:3938, 

DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA - OAB:4050-B

 Impulsiono estes autos a fim de intimar o advogado da parte autora, via 

DJE, para requerer o que entender de direito para o prosseguimento do 

feito, no prazo de dez dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 126525 Nr: 3316-93.2015.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELSO PIVOTTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HDI SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL HENRIQUE DE MELO - 

OAB:12671/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE TAVARES - 

OAB:109.367

 Impulsiono estes autos a fim de intimar o advogado da parte autora, via 

DJE, para requerer o que entender de direito para o prosseguimento do 

feito, no prazo de dez dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 143414 Nr: 479-31.2016.811.0040

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ ALTAIR LAZAROTTO, JONATHAN LAZAROTTO, 

ANTONIO AIRTON LAZAROTTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO 

ASSENTAMENTO ESTRELA DA MANHÃ DE SORRISO-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO HORSCHUTZ 

GUIMARÃES - OAB:3515/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 NOS TERMOS DO ITEM 7.5.2 DO PROVIMENTO N. 056/2007-CGJ 

IMPULSIONO OS PRESENTES AUTOS PARA INTIMAR A PARTE AUTORA 

PARA FORNEÇER O RESUMO/MINUTA DO EDITAL DE CITAÇÃO, NO 

PRAZO DE 15 DIAS, DEVENDO O MESMO SER ENCAMINHADO NO E-MAIL 

sor.3vara@tj.mt.jus.br.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza
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 Cod. Proc.: 145077 Nr: 1466-67.2016.811.0040

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HORLI OSMAR GAIGHER E CIA LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DONIZETTI BELLE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Dias Baptista - 

OAB:381119 SP, THIAGO GONCALVES BERGAMASCO FERRARI - 

OAB:328819

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO HEMING - OAB:2869

 Impulsiono os presentes autos a fim de intimar o advogado da parte 

EXECUTADA, via DJE, para recolher os emolumentos junto ao Cartório de 

Registro de Imóveis de Nova Ubirata/MT, nos termos do ofício juntado aos 

autos à fl. 112.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 32693 Nr: 1867-18.2006.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDIO CICHACZWESKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRAVOS AUTO POSTO LTDA., SANTANDER 

BRASIL ARRENDAMENTO MERCANTIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO ALVES MATTOS - 

OAB:12.097-B, ROGÉRIO FERREIRA DA SILVA - OAB:7868-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:6.835/MS, LUCIANA DECESARO GALEAZZI - 

OAB:Defens. Pública

 Impulsiono estes autos a fim de intimar o advogado da parte autora, via 

DJE, para requerer o que entender de direito para o prosseguimento do 

feito, no prazo de dez dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 54911 Nr: 5263-95.2009.811.0040

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LPS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JFLN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX SANDRO MONARIN - 

OAB:7874-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos a fim de intimar o advogado da parte autora, via 

DJE, para requerer o que entender de direito para o prosseguimento do 

feito, no prazo de dez dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 59879 Nr: 3177-20.2010.811.0040

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELTON LUIZ SIMON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos para intimar a parte autora para efetuar o 

depósito da diligência do Oficial de Justiça, devendo, para tanto, acessar o 

site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu Serviços 

na barra superior, escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do 

Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve 

selecionar o tópico Emissão de Guia de Diligência, nos termos do 

Provimento nº 07/2017-CGJ.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 95066 Nr: 6879-03.2012.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELI LUCIA SULZBACHER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DALLA VALLE & DALLA VALLE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS VINICIUS MENDES DE 

MORAES - OAB:3540-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMILÇON ALMEIDA 

GILARDE - OAB:MT-7440

 Processo/Código: 95066

VISTOS/TF

Trata-se de recurso de apelação cível manejado contra a sentença 

derradeira, deveras, nos termos do § 1.º do art. 1.010 do CPC/15, se ainda 

não feito, intime a parte apelada para apresentar suas contrarrazões no 

prazo de 15 (quinze) dias.

Caso o apelado apresente apelação adesiva, nos termos do § 2.º do art. 

1.010 do CPC/15, intime o apelante para apresentar as contrarrazões.

Após as formalidades previstas nos §§ 1o e 2o, do art. 1.010 do CPC, 

remetam os autos ao e. TJMT, procedendo às anotações e baixas 

necessárias, bem como, grafando nossas sinceras homenagens.

Publique tal decisum uma única vez no DJE e, sendo necessário e atuando 

no feito, ciência pessoal ao (a/s) nobre membro (a/s) do MINISTÉRIO 

PÚBLICO e/ou DEFENSORIA PÚBLICA do Estado de Mato Grosso.

Cumpra, providenciando e expedindo o necessário.

Sorriso/MT, 06 de setembro de 2017.

ANDERSON CANDIOTTO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 96189 Nr: 8121-94.2012.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PARANÁ MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALYSSON DOURADO DE LUCENA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ GUSTAVO GIARETTA - 

OAB:10172/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para intimar o autor para encaminhar resumo da inicial 

para o e-mail: sor.3vara@tjmt.jus.br, para fins de expedição do edital de 

citação, conforme requerido.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 113266 Nr: 4970-52.2014.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEOMAR VIEIRA SERPA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CIAO TELECOM S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CÉLIA VIEIRA SERPA DA CUNHA 

- OAB:6518

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para intimar a ADVOGADA da parte requerente, via 

DJE, para enviar o resumo na inicial à secretaria da Terceira Vara, via 

e-mail ( sor.3vara@tjmt.jus.br) , no prazo de 05 (cinco) dias, para a 

confecção do edital de citação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 123556 Nr: 1548-35.2015.811.0040

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Livre Admissão de 

Assoc.Sorriso-Sicredi Celeiro do MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIMONE APARECIDA MACHADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para intimar o autor para encaminhar resumo da inicial 

para o e-mail: sor.3vara@tjmt.jus.br, para fins de expedição do edital de 

citação, conforme requerido.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 145868 Nr: 1892-79.2016.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 
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Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Livre Admissão de 

Assoc.Sorriso-Sicredi Celeiro do MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REGIS JOSE ZANATTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO APARECIDO 

SOUZA - OAB:13.298, LEANDRO CARLOS DAMIANI - OAB:20.866

 Impulsiono os presentes autos a fim de intimar o advogado da parte 

autora, via DJE, para manifestar-se acerca da petição do Executado, 

juntada à fl. 58.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 113172 Nr: 4898-65.2014.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO PAULO WINCKLER RIBAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CIAO TELECOM S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CÉLIA VIEIRA SERPA DA CUNHA 

- OAB:6518

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para intimar a parte autora para encaminhar via e-mail 

(sor.3vara@tjmt.jus.br), no prazo de 05 dias, o resumo da inicial para 

elaboração do edital de citação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 122885 Nr: 1126-60.2015.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BVC COMÉRCIO DE CEREAIS E PRODUTOS AGRÍCOLAS 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A, MAURO LUIZ 

MAGNANI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIOVANE MOISÉS MARQUES 

DOS SANTOS - OAB:MT-9647 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056

 Impulsiono os autos para intimar o autor para encaminhar resumo da inicial 

para o e-mail: sor.3vara@tjmt.jus.br, para fins de expedição do edital de 

citação, conforme requerido.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 133697 Nr: 7275-72.2015.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RUDIMAR TFARDOSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FORD TROPICAL SORRISO, E.G.L SERVIÇOS 

INDUSTRIAIS LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILLA BALBINOT - 

OAB:18.048, MARCELO DA PIEVE - OAB:11284A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEBER SIMÃO CAMPARINI - 

OAB:286.950, MARCUS VINÍCIUS DE MORAIS JUNQUEIRA - 

OAB:175.803

 Nos termos do Oficio Circular n. 077/2010-CGJ, bem como do item 2.3.11 

da CNGC, intimo a parte REQUERIDA - FORD TROPICAL SORRISO para que 

providencie o recolhimento da taxa judiciária para a devida distribuição da 

carta precatória na Comarca de Londrina/PR, nos termos do ofício juntado 

aos autos à fl. 211.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 136505 Nr: 8753-18.2015.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIMBIOSE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE FERTILIZANTES E 

INSUMOS MICROBIOLÁGICOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROTERRA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES 

LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUGO LEONARDO GARCIA DE 

AQUINO - OAB:7691

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos a fim de intimar NOVAMENTE o advogado 

da parte autora, via DJE, para efetuar o depósito do complemento da 

diligência no valor de R$ 1.645,00 (um mil, seiscentos e quarenta e cinco 

reais) a ser depositada na conta corrente n. 28.984-1, agência 1.917-8, do 

Banco do Brasil em nome F C S Oficial de Justiça, cotada na certidão de fl. 

78. (mediante depósito identificado pela numeração única do processo)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 101952 Nr: 4871-19.2013.811.0040

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AEROPREST COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIANA MARIA MORESCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAPHAEL GODINHO PEREIRA - 

OAB:23.557 GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos para intimar a parte autora para efetuar o 

depósito da diligência do Oficial de Justiça, devendo, para tanto, acessar o 

site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu Serviços 

na barra superior, escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do 

Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve 

selecionar o tópico Emissão de Guia de Diligência, nos termos do 

Provimento nº 07/2017-CGJ.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 83394 Nr: 2409-60.2011.811.0040

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, RICARDO AIRES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSÂNGELA BENTA DE MELO AIRES - 

ESPÓLIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO LUIZ SANT´ANA DE 

OLIVEIRA - OAB:Defens.Publico

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE SORRISO - MT

JUIZO DA TERCEIRA VARA CÍVEL

EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 2409-60.2011.811.0040 CÓD. 83394

ESPÉCIE: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

PARTE REQUERENTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO e RICARDO AIRES

PARTE RÉQUERIDA: ROSÂNGELA BENTA DE MELO AIRES - ESPÓLIO

Inventariante: Ricardo Aires Filiação: Orildes Bueno Aires e Antonio Rita 

Aires, data de nascimento: 20/05/1979, brasileiro(a), natural de 

Chapecó-SC, viuvo(a), borracheiro, Endereço: Travessa das Orquídeas, 

1.038, Bairro: Jardim Primavera, Cidade: Sorriso-MT

FINALIDADE: Intimação da parte requerente acima qualificada para 

manifestar interesse no prosseguimento do feito, no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de extinção.

DECISÃO/DESPACHO: Processo/Código: 83394 Visto/MP Considerando as 

informações do Sistema Renajud, no qual consta uma restrição 

administrativa do bem objeto do presente inventário, bem como da cópia do 

documento do bem às fls. 14 onde consta que o mesmo está alienado 

fiduciariamente ao Banco Panamericano S/A, DETERMINO a expedição de 

ofício ao referido Banco para que informe, no prazo de 15 (quinze) dias, 

se existe débito em aberto referente ao veículo descrito na exordial, sob 

pena de ser responsabilizado por crime de desobediência ut parágrafo 
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único do art. 403, NCPC. Intime-se a inventariante para se manifestar se 

houve quitação do bem móvel, juntando os documentos necessários, no 

prazo de 15 (quinze) dias. Publique esta decisão uma vez no DJE para 

intimação das partes e, sendo o caso de atuação no feito, os membros do 

MINISTÉRIO PÚBLICO e da DEFENSORIA PÚBLICA sempre serão intimados 

pessoalmente acerca dos atos e fases judiciais ut leis orgânicas de 

regência.

Cumpra, providenciando e expedindo o necessário com celeridade. 

Sorriso/MT, 20 de maio de 2016. ANDERSON CANDIOTTO Juiz de Direito

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital, que será afixado 

no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Cleusa Teresinha da 

Silva, digitei.

Sorriso - MT, 13 de dezembro de 2017.

Eliana Pandolfo Martini

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 60892 Nr: 4183-62.2010.811.0040

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, FVDSN, ROSA CARVALHO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO PEREIRA NEVES FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO LUIZ SANT´ANA DE 

OLIVEIRA - OAB:Defens.Publico

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE SORRISO - MT

JUIZO DA TERCEIRA VARA CÍVEL

EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 4183-62.2010.811.0040 CÓD. 60892

ESPÉCIE: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

PARTE REQUERENTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO e FLAVIA VICTORIA DA SILVA NEVES e ROSA CARVALHO DA 

SILVA

PARTE RÉQUERIDA: FRANCISCO PEREIRA NEVES FILHO

Representante (requerente): Rosa Carvalho da Silva, Cpf: 93969163315, 

Rg: 1666931200-6 SSP MA Filiação: , brasileiro(a), , Endereço: Travessa 

São Jorge, 136, Bairro: Soa Mateus, Cidade: Sorriso-MT

FINALIDADE: Intimação da parte requerente acima qualificada para 

manifestar interesse no prosseguimento do feito, no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de extinção.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital, que será afixado 

no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Cleusa Teresinha da 

Silva, digitei.

Sorriso - MT, 13 de dezembro de 2017.

Eliana Pandolfo Martini

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 110111 Nr: 2369-73.2014.811.0040

 AÇÃO: Regulamentação de Visitas->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA PAULA PEDROSA ROMERO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RINALDO DONIZETE SEMPREBOM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LARISSA INÁ GRAMKOW 

MESQUITA - OAB:8196

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE SORRISO - MT

JUIZO DA TERCEIRA VARA CÍVEL

EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 2369-73.2014.811.0040 CÓD. 110111

ESPÉCIE: Regulamentação de Visitas->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: ANA PAULA PEDROSA ROMERO

PARTE RÉQUERIDA: RINALDO DONIZETE SEMPREBOM

Requerente: Ana Paula Pedrosa Romero, Cpf: 01812701101, Rg: 

18379796 SSP MT Filiação: João Gomes Romero e Vera Lucia Pedrosa 

Romeiro, data de nascimento: 18/12/1979, brasileiro(a), natural de Ponta 

porã-paraguai-, casado(a), do lar, Endereço: Rua Aroeira, 515, Bairro: 

Jardim Imperial 2, Cidade: Cuiabá-MT

FINALIDADE: Intimação da parte requerente acima qualificada para 

manifestar interesse no prosseguimento do feito, no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de extinção.

DECISÃO/DESPACHO: Processo: 2369-73.2014.811.0040 (código 110111) 

VISTOS/TF

 Intime-se pessoalmente a autora para que, no prazo de 48 horas, dê 

prosseguimento no feito, sob pena de extinção. Cumpra, providenciando e 

expedindo o necessário com celeridade. Sorriso/MT, 15 de junho de 2017. 

ANDERSON CANDIOTTO Juiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital, que será afixado 

no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Cleusa Teresinha da 

Silva, digitei.

Sorriso - MT, 13 de dezembro de 2017.

Eliana Pandolfo Martini

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 139144 Nr: 10193-49.2015.811.0040

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SARYANE PISSANO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELSON DO LIVRAMENTO AMORIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISIS SUERLEY PERNOMIAN - 

OAB:7.534, MARCIA RODRIGUES DE MELO FERREIRA - OAB:OAB/MT 

17015-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE SORRISO - MT

JUIZO DA TERCEIRA VARA CÍVEL

EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 10193-49.2015.811.0040 CÓD. 139144

ESPÉCIE: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: SARYANE PISSANO DOS SANTOS

PARTE RÉQUERIDA: HELSON DO LIVRAMENTO AMORIM

Requerente: Saryane Pissano dos Santos, Cpf: 88461300220, Rg: 

20848315 SSP MT Filiação: , brasileiro(a), solteiro(a), do lar, Endereço: 

Rua Alencar Bortolanza, N°. 1184, Bairro: Vila Bela, Cidade: Sorriso-MT

FINALIDADE: Intimação da parte requerente acima qualificada para 

manifestar interesse no prosseguimento do feito, no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de extinção.

DECISÃO/DESPACHO: Processo/Código: 139144 Visto em Correição 

Judicial/MP H. G. DOS S. A. e G. DOS S. A., representados por sua 

genitora SARYANE PISSANO SANTOS, qualificada nos autos, por meio de 

sua advogada constituída nos autos, propõe Ação de Alimentos c/c 

Alimentos Provisórios em desfavor de HELSON DO LIVRAMENTO AMORIN, 

também qualificado nos autos, requerendo, em síntese, a fixação e 

condenação ao pagamento periódico de obrigação alimentar e demais 

corolários de regência, colacionando nos autos a documentação legal 

necessária. Dessarte, preenchidos os requisitos legais do artigo 282 et 

seq do CPC, forte no artigo 285 do mesmo Código Instrumental Civil, 

RECEBO a petição inicial sub examine, que tramitará segundo o rito 

especial da Lei 5478/68 e em SEGREDO DE JUSTIÇA ex vi inciso II do 

artigo 155, ambos do CPC. No que toca à tutela de urgência, forte na regra 

cogente do artigo 4º da Lei 5.478/68 e disposição de regência do artigo 
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1.694ss do CC, considerando a prova dos autos sobre a capacidade 

econômica da parte requerida e diante da necessidade presumida da parte 

requerente, fixo a título de alimentos provisórios o valor equivalente a 30% 

(trinta por cento) do salário mínimo nacional vigente, que deverá ser pago 

mensalmente à partir da citação e depositado em conta poupança ou 

corrente indicada pela representante legal da parte requerente, a qual 

fornecerá a este juízo no prazo de 05 (cinco) dias, se ainda não o feito. 

Se conhecida a fonte pagadora da parte requerida, OFICIE comunicando a 

obrigação de, doravante, proceder ao desconto mensal do alimento 

provisório encimado e transferi-lo para conta poupança ou conta corrente 

indicado pela parte requerente, conforme legislação de regência. Não 

havendo nos autos prévia indicação de destino bancário pela parte 

requerente, intime-a para regularização em 10 (dez) dias, bem como, uma 

vez iniciado tais depósitos, o comprovante bancário transmuda-se em 

comprovante de quitação da dívida alimentar periódica. Determino a regular 

CITAÇÃO e INTIMAÇÃO da parte requerida, a qual se dará nas formas e 

prazos do artigo 213ss do CPC, para tanto, em sendo necessário, expeça 

missiva ou edital com prazo de 30 (trinta) dias para sua regular citação, 

observando na espécie o regramento do artigo 202ss ou 231ss do CPC, 

respectivamente. Dessarte, constato a possibilidade de conciliação entre 

as partes, desta forma, por força do imperativo legal e sistemático do 

inciso IV do artigo 125 do CPC e da norma teleológica ínsita na Resolução 

125 do e. CNJ, determino a submissão das partes à fase de 

CONCILIAÇÃO, a qual caracteriza-se como mecanismo de solução de 

litígios e integra a Política Judiciária Nacional de tratamento adequado dos 

problemas jurídicos e dos conflitos de interesses. Para tanto, visando 

efetivar este constitucional instrumento de pacificação social, determino a 

realização de audiência de conciliação a qual se dará pelo Centro Judicial 

de Solução de Conflitos e Cidadania de Sorriso/MT. Determino submissão 

das partes à fase autocompositiva que será realizada mediante SESSÃO 

de MEDIAÇÃO realizada pelo CEJUSC de SORRISO/MT, na data de 

22/01/2016 às 16:00hs, nos moldes do regramento expresso da 

Resolução 125/2009/CNJ e Ordens de Serviço de regência do NÚCLEO do 

e. TJMT (Resolução 12/2011/TP/TJMT), inclusive na modalidade virtual, se 

crível ut Termo de Cooperação respectivo. Vistas ao Ministério Público 

Estadual para se manifestar no feito. Por força de lei e sendo o caso de 

atuação no feito, os membros do MINISTÉRIO PÚBLICO e da DEFENSORIA 

PÚBLICA sempre serão intimados pessoalmente acerca dos atos e fases 

judiciais ut Leis Orgânicas de regência. Se requerido expressamente na 

forma da Lei Ordinária 1.060/50 cc Lei Estadual 7.603/01, DEFIRO à parte 

requerente os benefícios da assistência judiciária gratuita. Provimentos 

Correcionais Forte na dicção do artigo 3º da Portaria 01/2015/Gab cc 

finalidade do artigo 80 et seq do COJE/MT (Lei 4.964/85) e delineamento 

das seções 2 e 3 do capítulo 1 da CNGC/MT, doravante, determino: a) os 

processos com preferência legal de tramitação e julgamento deverão ser 

devidamente identificados com tarja em coloração própria já delineada na 

CNGC e Provimento 011/2011/CGJ/MT – Manual de Rotinas e Padronização 

de Atos do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, sendo que os 

casos omissos ou conflitantes serão solucionados de per si pelo 

magistrado titular e/ou em substituição legal, mediante provocação 

específica do (a) gestor (a) judicial da vara única; b) todos os processos 

passarão por correta e sistemática triagem pelo (a) gestor(a) judicial 

previamente à conclusão ao gabinete, sendo anotado na ficha de controle 

“movimentação do processo”, no campo “finalidade”, o respectivo código 

numérico da tabela oficial descriminada no Provimento 011/2011/CGJ/MT – 

Manual de Rotinas e Padronização de Atos do Poder Judiciário do Estado 

de Mato Grosso; c) toda a movimentação processual será rigorosamente 

realizada nos moldes estabelecidos em normatização própria da e. 

CGJ/MT, atentando-se o (a) gestor (a) judicial e demais servidor dos 

departamentos judiciais deste juízo acerca dos procedimentos, fases e 

rotinas delineados no Provimento 011/2011/CGJ/MT – Manual de Rotinas e 

Padronização de Atos do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso; d) o 

(a) gestor (a) judicial observará o regramento próprio e realizará com 

eficiência todos os atos ordinatórios delineados na CNGC e Provimento 

011/2011/CGJ/MT – Manual de Rotinas e Padronização de Atos do Poder 

Judiciário do Estado de Mato Grosso; e) os oficiais de justiça, no 

desempenho do seu mister e notadamente na confecção das correlatas 

certidões, deverão atentar para observar com exatidão os preceitos e 

prazos legais da diligência e descrever em detalhes os atos 

operacionalizados, tudo conforme dispõe a seção 3 do capítulo 3, 

notadamente o item 3.3.18, todos da CNGC cc normatização do Provimento 

011/2011/CGJ/MT – Manual de Rotinas e Padronização de Atos do Poder 

Judiciário do Estado de Mato Grosso; f) assim como já obrigatório para 

todos os demais atos processuais, as certidões lavradas pelos oficiais de 

justiça serão por eles lançadas integralmente no sistema Apolo, mediante 

acesso pessoal e código próprio no referido sistema de movimentação e 

controle processual, incumbindo tal cadastramento ao (a) gestor (a) geral 

do fórum, tudo conforme preconiza o Provimento 011/2011/CGJ/MT – 

Manual de Rotinas e Padronização de Atos do Poder Judiciário do Estado 

de Mato Grosso; g) todos os servidores deste juízo, sem exceção, 

deverão permanecer empenhados na busca de uma prestação 

jurisdicional célere, instrumental e efetiva, merecendo elogio pelo árduo e 

profícuo labor já desempenhado até esta data; h) o (a) gestor (a) judicial 

deve observar os prazos e formulas dos relatórios periódicos e eventuais 

de destinação ao e. STF, c. CNJ e e. CGJ/MT, bem como, deve buscar 

concretizar a celeridade e eficiência necessária ao bom andamento dos 

feitos inseridos nas metas de priorização de movimentação e julgamento 

estabelecidos pelas autoridades judiciárias superiores (CNJ, TJMT, CGJ, 

etc), tudo conforme preconizado no Provimento 011/2011/CGJ/MT – 

Manual de Rotinas e Padronização de Atos do Poder Judiciário do Estado 

de Mato Grosso. Cumpra, providenciando e expedindo o necessário com 

celeridade. Sorriso/MT, 25 de novembro de 2015. ANDERSON CANDIOTTO 

Juiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital, que será afixado 

no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Cleusa Teresinha da 

Silva, digitei.

Sorriso - MT, 13 de dezembro de 2017.

Eliana Pandolfo Martini

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 144558 Nr: 1168-75.2016.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SOLISMAR ELOI BERLATO, LEONARDO ELOI FOLLE 

BERLATTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MEDINSKI COMPRA E VENDA DE CEREAIS, 

ROBSON AMARAL DE PAULA, ALEX SCHEFFLER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO DA PIEVE - 

OAB:11284A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE SORRISO - MT

JUIZO DA TERCEIRA VARA CÍVEL

EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 1168-75.2016.811.0040 CÓD. 144558

E S P É C I E :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

PARTE REQUERENTE: SOLISMAR ELOI BERLATO e LEONARDO ELOI 

FOLLE BERLATTO

PARTE RÉQUERIDA: MEDINSKI COMPRA E VENDA DE CEREAIS e ROBSON 

AMARAL DE PAULA e ALEX SCHEFFLER

Requerente: Leonardo Eloi Folle Berlatto, Cpf: 04255939160, Rg: 

131623879 SSP PR Filiação: , brasileiro(a), solteiro(a), Endereço: Rua Mato 

Grosso, 1909, Bairro: Jardim Alvorada, Cidade: Sorriso-MT

Requerente: Solismar Eloi Berlato, Cpf: 60293071934, Rg: 3.960.644-5 SSP 

PR Filiação: , brasileiro(a), casado(a), agricultor, Endereço: Rua Mato 

Grosso, 1909, Bairro: Jd Alvorada, Cidade: Sorriso-MT

FINALIDADE: Intimação da parte requerente acima qualificada para 

manifestar interesse no prosseguimento do feito, no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de extinção.

DECISÃO/DESPACHO: Processo/Código: 144558 Visto/MP Intime-se 

pessoalmente a parte requerente para manifestar interesse no 

prosseguimento do feito, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena 

de extinção. Cumpra, providenciando e expedindo o necessário com 

celeridade. Sorriso/MT, 08 de maio de 2017. ANDERSON CANDIOTTO

Juiz de Direito

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 
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possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital, que será afixado 

no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Cleusa Teresinha da 

Silva, digitei.

Sorriso - MT, 13 de dezembro de 2017.

Eliana Pandolfo Martini

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 146453 Nr: 2203-70.2016.811.0040

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

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: DPDEDMG, BG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO AURELIO SAQUETTI - 

OAB:DEFENSOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Citação ME097

Prazo do Edital:30

Nome do(a) Citando(a):Requerido(a): Maione Fernandes de Sousa, Cpf: 

04001884143, Rg: 2186428-4 SSP MT Filiação: Simone Fernandes de 

Sousa, data de nascimento: 24/12/1992, brasileiro(a), natural de Peixoto 

de azevedo-MT, , Endereço: Rua Santo Cristo, N° 74, Bairro: São 

Domingos, Cidade: Sorriso-MT

Resumo da Incial:O menor V. G. F. de Sousa, nascido no dia 29/03/2012, é 

filho da Requerente e do Requerido que após a separação do casal o filho 

ficou sob os cuidados exclusivos da genitora, que pretende obter a 

guarda judicial e exclusiva do filho, requerendo a fixação dos alimentos.

Decisão/Despacho:Processo: 2203-70.2016.811.0040 Código: 146453

VISTO/KP.

 Trata-se de feito aguardando citação e/ou intimação das partes 

requeridas/executadas acerca de determinação derradeira em razão da 

ausência de sua localização. Assim, face a imprescindibilidade da 

triangularização processual, pautado no princípio do impulso oficial, 

DETERMINO a busca do endereço da parte requerida através dos 

sistemas INFOJUD/BACENJUD/SIEL, bem como os demais convênios 

existentes no TJMT (Câmara dos Dirigentes Lojistas; Tribunal Regional 

Eleitoral/MT; JUCEMAT; DETRAN/MT e CEMAT), para que no prazo de 05 

(cinco) dias apresentem endereço para localização da parte requerida.

Localizado o endereço, proceda o (a) gestor (a) com as providências 

obstadas pela sua não localização.

 Caso, infrutíferas as buscas ou negativa a citação/intimação no endereço 

indicado, determino a regular CITAÇÃO/INTIMAÇÃO da parte requerida 

mediante EDITAL com prazo de 30 (trinta) dias para sua regular ciência e 

fruição do prazo legal para expressa manifestação, observando na 

espécie o regramento do artigo 256 ss do NCPC.

 Do Curador Especial

Com derradeira certificação do decurso de prazo da parte requerida para 

apresentação de defesa, doravante, para patrocinar os interesses e 

defesa do(a/s réu(ré), forte no primado constitucional dos incisos LIV e 

LV do artigo 5º da CF/88 e corolários normativos infraconstitucionais, para 

a função de CURADOR ESPECIAL nomeio o(a) ilustre advogado(a) 

FERNANDO HENRIQUE CEOLIN, representante do Núcleo de Prática 

Jurídica da Faculdade de Sorriso – UNIC, inscrita na OAB/MT 9602, o(a) 

qual desempenhará tal múnus público segundo a fé do seu grau 

acadêmico e por força da disposição estanque no artigo 22ss do Estatuto 

e Código de Ética da honrada OAB.

 Acerca desta nomeação e/ou intimação para manifestação no prazo legal, 

intime pessoalmente o (a) curador (a) especial em referência e, para as 

demais intimações vindouras, utilize o(a) diligente gestor(a) judicial da 

sistemática do DJE (art. 273, NCPC cc CNGC/MT).

Após, se houver interesse de incapaz, dê-se vistas ao Ministério Público.

Publique esta decisão uma vez no DJE para intimação das partes e, sendo 

o caso de atuação no feito, os membros do MINISTÉRIO PÚBLICO e da 

DEFENSORIA PÚBLICA sempre serão intimados pessoalmente acerca dos 

atos e fases judiciais ut leis orgânicas de regência.

Desta feita, renovo vista à parte exequente para que se manifeste pelo 

prazo de 05(cinco) dias e, decorrido o quinquídio à conclusão.

Cumpra, providenciando e expedindo o necessário com celeridade.

 Sorriso/MT, 28 de agosto de 2017.

ANDERSON CANDIOTTO

Juiz de Direito

Nome e cargo do digitador:Cleusa Teresinha da Silva

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 44105 Nr: 953-80.2008.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARGILL AGRICOLA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SÉRGIO LEANDRO SCHEVINSKI, GIOVANA 

SPENASSATTO SCHEVINSKI, SAGEL - SORRISO ARMAZÉNS GERAIS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GÉRSON LUÍS WERNER - 

OAB:6298-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA SCHEVINSKI 

DALBEN - OAB:13272, ROBERTO ZAMPIERI - OAB:4094/MT

 Certidão

Impulsiono os presentes autos a fim de intimar o advogado da parte 

autora, via DJE, para efetuar o depósito do complemento da diligência no 

valor de R$ 3.150,00 (três mil, cento e cinquenta reais) devendo, para 

tanto, acessar o site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar 

o menu Serviços na barra superior, escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir 

a página do Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa página, o 

usuário deve selecionar o tópico Emissão de Guia de Complementação de 

Diligência, nos termos do Provimento nº 07/2017-CGJ.

Escrivã(o)

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 98205 Nr: 731-39.2013.811.0040

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DPDEDMG, APMS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GMS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO AURELIO SAQUETTI - 

OAB:DEFENSOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE SORRISO - MT

JUIZO DA TERCEIRA VARA CÍVEL

EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 731-39.2013.811.0040 cód. 98205

ESPÉCIE: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

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

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

TRABALHO

PARTE REQUERENTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO e ADRIANA PEREIRA MACHADO SOARES

PARTE RÉQUERIDA: GILCIONEI MOREIRA SOARES

Requerente: Adriana Pereira Machado Soares, Cpf: 01994779144, Rg: 

1894514-7 Filiação: Pedro Machado e Dulcimar Pereira Machado, 

brasileiro(a), , Endereço: Rua Trombetas, 184, Bairro: Vila Bela, Cidade: 

Sorriso-MT

FINALIDADE: Intimação da parte requerente acima qualificada para 

manifestar interesse no prosseguimento do feito, no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de extinção, na forma do art. 485, inciso III, do NCPC.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital, que será afixado 

no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Cleusa Teresinha da 

Silva, digitei.

Sorriso - MT, 13 de dezembro de 2017.

Eliana Pandolfo Martini

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 105623 Nr: 8706-15.2013.811.0040

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, EPPDN, BPDN, MARILENE PEREIRA FONSECA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALESSANDRE PAIXAO DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO AURELIO SAQUETTI - 

OAB:DEFENSOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE SORRISO - MT

JUIZO DA TERCEIRA VARA CÍVEL

EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 8706-15.2013.811.0040 cód. 105623

ESPÉCIE: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO e EMILLY POLIANA PEREIRA DO NASCIMENTO e BIANCA 

PEREIRA DO NASCIMENTO e MARILENE PEREIRA FONSECA

PARTE RÉQUERIDA: ALESSANDRE PAIXAO DO NASCIMENTO

Executados(as): Alessandre Paixao do Nascimento Filiação: Antonio 

Pereira do Nascimento e Vanda Saraiva Paixao, brasileiro(a), , Endereço: 

Travessa Agosto, 97, Bairro: Jardim Acacias, Cidade: Sorriso-MT

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA, acima qualificada, dos 

valores bloqueados nas contas do FGTS, para que, no prazo de 05 

(cinco) dias comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são 

impenhoráveis ou remanesce indisponibilidade excessiva de ativos 

financeiros.

DECISÃO/DESPACHO: Processo/Código: 105623 Vistos/MD DEFIRO o 

pleito de fls. 54/55, dessarte, forte no artigo 854 do NCPC, determino a 

penhora virtual dos ativos financeiros da parte executada/devedora, 

assim o fazendo mediante sistema BACENJUD e com observância, 

doravante, dos dizeres do Prov. 04/2007/CGJ/MT e demais normatização 

de regência. A exequente pleiteou a realização de penhora do FUNDO DE 

GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO em nome da parte executada. Assim, 

razão assiste à parte exequente/credora em seu pleito derradeiro e 

pontual, desta forma, DETERMINO que a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 

realize o bloqueio, em conta vinculada, do FGTS em nome da parte 

devedora. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. VIOLAÇÃO AO 

ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. 

PENHORA DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS. 

POSSIBILIDADE. 1. Não há que se falar em violação ao art. 535, II do CPC 

quando a matéria impugnada em embargos de declaração foi devidamente 

analisada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma 

fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão do recorrente. 

2. Este Tribunal preconiza a possibilidade de penhora de conta vinculada 

do FGTS e PIS em se tratando de ação de execução de alimentos, por 

envolver a própria subsistência do alimentado e a dignidade da pessoa 

humana. 3. Agravo regimental não provido. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL 

CIVIL. FAMÍLIA. ALIMENTOS. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE 

SEGURANÇA. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. DETERMINAÇÃO JUDICIAL DE 

LEVANTAMENTO DE VALORES MANTIDOS EM CONTA VINCULADA DO 

FGTS. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. TERCEIRO PREJUDICADO. 

INTERESSE. OFENSA A DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO CONFIGURADA. - 

Na qualidade de agente operador do FGTS, conforme estabelecido no art. 

7º, inc. I, da Lei 8.036/90, a CEF reveste-se de legitimidade, como terceiro 

prejudicado, para impetrar mandado de segurança contra ato de Juiz de 

Direito que determina o levantamento de valores existentes em conta 

vinculada do Fundo, para saldar dívida de alimentos. Nos termos da 

Súmula 202/STJ, a impetração de segurança em face de ato judicial por 

terceiro, que não participa da lide, não se condiciona à interposição de 

recurso, a despeito do disposto pelo art. 5º, II, da Lei 12.016/2009 e 

Súmula 267/STF. - A determinação judicial de levantamento de valores 

mantidos em conta vinculada do FGTS para fins de pagamento de débito 

alimentar em execução de alimentos, não se configura como ato coator 

apto a ferir direito líquido e certo da CEF, isso porque, embora legítima 

como terceira interessada para defender a manutenção e controle das 

contas vinculadas do FGTS, responsável pelo fiel cumprimento e 

observância dos critérios estabelecidos na Lei 8.036/90, não se verifica, 

de acordo com a interpretação conferida pela jurisprudência dominante 

deste Tribunal, qualquer ilegalidade na decisão contra a qual se impetrou o 

mandado de segurança. - Recurso ordinário em mandado de segurança 

conhecido mas não provido. Tornados indisponíveis os ativos financeiros 

do executado, este será intimado na pessoa de seu advogado ou, não o 

tendo, pessoalmente ut § 2.º do art. 854 do NCPC. Conforme o disposto no 

§ 3.º, I e II, do art. 854, do NCPC, incumbe ao executado no prazo de 05 

(cinco) dias comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são 

impenhoráveis ou remanesce indisponibilidade excessiva de ativos 

financeiros. Apresentada manifestação pelo executado faça os autos 

concluso para apreciação. Rejeitada ou não apresentada a manifestação 

do executado, converter-se-á a indisponibilidade em penhora, sem 

necessidade de lavratura de termos, devendo o valor indisponibilizado ser 

transferido para a conta única do e. TJMT. Sem prejuízo do acima exposto, 

não logrando êxito na determinação acima, INTIME-SE da parte exequente 

para se manifestar com relação ao prosseguimento do feito no prazo de 

05 (cinco) dias. Superado o prazo assinalado sem manifestação, remeta 

os autos ao arquivo provisório, mediante baixa no relatório estatístico, lá 

permanecendo até ulterior e expressa manifestação da parte interessada. 

Pugna a EXEQUENTE pela inclusão do executado no rol de inadimplentes, 

de acordo com o disposto no art. 782 do CPC/15, in verbis: “Art. 782. Não 

dispondo a lei de modo diverso, o juiz determinará os atos executivos, e o 

oficial de justiça os cumprirá. (...) § 3o . A requerimento da parte, o juiz 

pode determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de 

inadimplentes.” Com base no exposto, DETERMINO a inclusão do nome do 

executado no cadastro de inadimplentes, qual seja SPC e SERASA. 

Publique esta decisão uma vez no DJE para intimação das partes e, sendo 

o caso de atuação no feito, os membros do MINISTÉRIO PÚBLICO e da 

DEFENSORIA PÚBLICA serão intimados pessoalmente acerca dos atos e 

fases judiciais ut leis orgânicas e de regência. Cumpra, providenciando e 

expedindo o necessário com celeridade. Sorriso/MT, 20 de junho de 2017. 

ANDERSON CANDIOTTO Juiz de Direito

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital, que será afixado 

no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Cleusa Teresinha da 

Silva, digitei.

Sorriso - MT, 13 de dezembro de 2017.

Eliana Pandolfo Martini

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 109354 Nr: 1722-78.2014.811.0040

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEDITO ALVES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA ANTONIA OLIVEIRA DUTRA DOS 

SANTOS - ESPOLIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTEVAM HÚNGARO CALVO 

FILHO - OAB:9 546-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos para intimar a parte autora para que 

compareça nesta Secretaria no horário das 12:00 às 19:00 horas a fim de 

retirar o Formal de Partilha.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 111208 Nr: 3290-32.2014.811.0040

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WMDS, JOÃO NUNES DA SILVA, CLEDI TEREZINHA DA 

SILVA, PHRN, GILDA RODRIGUES DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VOLMIR NUNES DA SILVA - ESPOLIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CÉLIA VIEIRA SERPA DA CUNHA 

- OAB:6518

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE SORRISO - MT

JUIZO DA TERCEIRA VARA CÍVEL

EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 3290-32.2014.811.0040 cód. 111208
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ESPÉCIE: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

PARTE REQUERENTE: WAYLA MARTINS DA SILVA e JOÃO NUNES DA 

SILVA e CLEDI TEREZINHA DA SILVA e PAULO HENRIQUE RODRIGUES 

NUNES e GILDA RODRIGUES DE MORAES

PARTE RÉQUERIDA: VOLMIR NUNES DA SILVA - ESPOLIO

Requerente: Cledi Terezinha da Silva, Cpf: 00434717142, Rg: 1514966-8 

SSP MT Filiação: Dolantina Soares da Silva*, brasileiro(a), , Endereço: Av. 

Curitiba, 820, Bairro: Jd.amazonas, Cidade: Sorriso-MT

Requerente: João Nunes da Silva, Cpf: 27487202100, Rg: 776319 SSP RS 

Filiação: , brasileiro(a), , Endereço: Av. Curitiba, N.820, Bairro: 

Jd.amazonas, Cidade: Sorriso-MT

Requerente: Gilda Rodrigues de Moraes, Cpf: 95513841134, Rg: 13019970 

SSP MT Filiação: , brasileiro(a), , Endereço: Rua Erico Trevisol, N.14 Qdr25 

Lote 07, Bairro: São Cristóvão ii, Cidade: Primavera do Leste-MT

FINALIDADE: Intimação da parte requerente acima qualificada para 

manifestar interesse no prosseguimento do feito, no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de extinção, na forma do art. 485, inciso III, do NCPC.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital, que será afixado 

no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Cleusa Teresinha da 

Silva, digitei.

Sorriso - MT, 13 de dezembro de 2017.

Eliana Pandolfo Martini

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 124773 Nr: 2241-19.2015.811.0040

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

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, POLIANA SUELEN DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS CESAR NUNES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO AURELIO SAQUETTI - 

OAB:DEFENSOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE SORRISO - MT

JUIZO DA TERCEIRA VARA CÍVEL

EDITAL DE CITAÇÃO

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 2241-19.2015.811.0040 Cód. 124773

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

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

e POLIANA SUELEN DO NASCIMENTO

PARTE RÉ: CARLOS CESAR NUNES DA SILVA

CITANDO(A, S): Requerido(a): Carlos Cesar Nunes da Silva, Cpf: 

03966834103, Rg: 20312580 SSP MT Filiação: Manoel Moreira da Silva e 

Claudete Nunes dos Santos, brasileiro(a), natural de Acorizal-MT, 

convivente, Endereço: Rua General Ramiro Noronha, N° 510, Bairro: Duque 

de Caxias I, Cidade: Cuiaba-MT

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 09/04/2015

VALOR DA CAUSA: R$ 5.673,80

FINALIDADE: CITAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da presente ação que lhe(s) é proposta, 

consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 5 

(cinco) dias, contados da expiração do prazo deste edital, apresentar 

resposta, querendo, sob pena de serem considerados como verdadeiros 

os fatos articulados pela parte autora na peça vestibular.

 RESUMO DA INICIAL: Autora e Ré conviveram nos moldes do casamento 

por aproximadamente 01 ano e 06 meses, sendo que do relacionamento 

havido entre o casal adveio um filho o menor C. M. N. da Silva, nascido no 

dia 20/09/2010. Desde a separação do casal o filho ficou sob os cuidados 

exclusivos da genitora.

DESPACHO: Processo/Código: 124773 VISTO/AB Da Mediação/Conciliação 

Percutindo ao fundo da parlenda, considerando a certidão juntada às 

fls.61, malgrado regra procedimental orientada no Prov. 09/16/CMag/TJMT, 

tenho que in casu se está diante de incidência explicita do artigo 1.º, 

paragrafo único da Lei 13.140/2016 c/c artigo 164, § 3.º CPC/2015, 

destarte, prescindível designação de sessão preambular de conciliação 

face racionalidade e oportunidade de imediata designação de sessão de 

mediação. DESIGNO audiência de mediação para o dia 02/06/2017, às 

14:00 hs, a qual será realizada pelo CEJUSC local, nos moldes do 

regramento expresso da Resolução 125/2009/CNJ e Ordem de Serviço de 

regência do NÚCLEO do e. TJMT (Resolução 12/2011/TP/TJMT), inclusive 

na modalidade virtual, se crível ut Termo de Cooperação respectivo, 

devendo o réu ser citado com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência, 

restando consignado que as partes devem estar acompanhadas por seus 

respectivos advogados ou defensores públicos. Da Carta Precatória 

Residindo qualquer das partes em outra comarca, deverá ela, no prazo 

improrrogável de 10 (dez) dias antes da sessão designada, entrar em 

contato com o CEJUSC de Sorriso/MT, pelos telefones (66) 3545-8413 ou 

3545-8409, informando se tem interesse que a sessão seja realizada de 

forma virtual, por vídeo conferência, necessitando para tanto que a parte 

disponha de um computador com acesso a internet, com web cam e 

interfone. A audiência de forma virtual possibilitará a realização da sessão 

sem a necessidade da presença física da parte no CEJUSC, não 

necessitando ela se deslocar para o Fórum desta cidade de Sorriso/MT. 

Esta disposição deverá constar expressamente e destacadamente na 

finalidade da missiva, objetivando seu cumprimento pelo e. juízo 

deprecado. Dos Honorários do Mediador Em consonância com o disposto 

no Provimento n.º 9/2016 do Conselho da Magistratura do Estado de Mato 

Grosso, passo a estabelecer os honorários dos mediadores lotados no 

Centro de Solução de Conflitos e Cidadania desta Comarca. Sobre referido 

ato processual dispõe o § 1.º do art. 334 do CPC/2015, in verbis: “Art. 334. 

Se a petição inicial preencher os requisitos essenciais e não for o caso de 

improcedência liminar do pedido, o juiz designará audiência de conciliação 

ou de mediação com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, devendo ser 

citado o réu com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência”. “§ 1o O 

conciliador ou mediador, onde houver, atuará necessariamente na 

audiência de conciliação ou de mediação, observando o disposto neste 

Código, bem como as disposições da lei de organização judiciária”. 

Ressalvada a hipótese prevista no art. 167, § 6º do CPC/2015, o qual 

prevê que o tribunal poderá optar pela criação de quadro próprio de 

conciliadores e mediadores, a ser preenchido por concurso público de 

provas e títulos, o art. 169 do CPC/2015 estabelece que o conciliador e o 

mediador receberão pelo seu trabalho remuneração prevista em tabela 

fixada pelo tribunal, conforme parâmetros a serem estabelecidos pelo 

Conselho Nacional de Justiça, exceto nos processos acobertados pela 

assistência judiciária gratuita, devendo o juiz, desde logo, informá-los da 

existência dessa despesa e da respectiva tabela, verbis: Art. 169. 

Ressalvada a hipótese do art. 167, § 6o, o conciliador e o mediador 

receberão pelo seu trabalho remuneração prevista em tabela fixada pelo 

tribunal, conforme parâmetros estabelecidos pelo Conselho Nacional de 

Justiça. § 1o A mediação e a conciliação podem ser realizadas como 

trabalho voluntário, observada a legislação pertinente e a regulamentação 

do tribunal. § 2o Os tribunais determinarão o percentual de audiências não 

remuneradas que deverão ser suportadas pelas câmaras privadas de 

conciliação e mediação, com o fim de atender aos processos em que 

deferida gratuidade da justiça, como contrapartida de seu credenciamento. 

Se tratando de sessão de mediação, considerando as técnicas versadas 

e a própria finalidade de tal metodologia ínsita no Manual de Mediação 

Judicial do CNJ, certo é que ao mediador não se pode exercer rapport 

mediante abordagem inaugural focado na definição e arbitramento de 

honorários, dai razão de arbitramento judicial prévio segundo critério de 

razoabilidade e proporcionalidade, exemplo do versado aos demais 

auxiliares da justiça. Sendo assim, em atendimento as regras expostas, 

estabeleço os honorários dos mediadores em R$ 50,00 (cinquenta reais) 

hora, desde já estimando prazo razoável de 02 (duas) horas para 

realização da sessão designada, considerando a complexidade da causa 

e o grau de empenho e dedicação exigidas do expert mediador, segundo o 

critério da proporcionalidade, para tanto, cada parte deverá depositar 50% 

(cinquenta por cento) do valor arbitrado, devendo tal valor, conforme 

regra expressa do Provimento 09/2016, anexo único, ser depositado 

diretamente na conta corrente do mediador, carecendo para tanto ser 

observado a escala escorreita do dia no CEJUSC para deposito, 

competindo a parte, no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da intimação 

desta decisão, comprovar nos autos o deposito. Contudo, considerando 

que a parte autora é beneficiária da justiça gratuita, caso esta seja a parte 
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vencedora, os honorários aqui arbitrados serão pagos pela parte 

sucumbente ao final e/ou sendo esta a sucumbente, a atuação do 

mediador se dará segundo a regras da compensação do art. 169, § 2.º do 

CPC/2015. Provimentos Finais O não comparecimento injustificado do autor 

ou do réu a audiência de conciliação será considerado ato atentatório a 

dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 2% (dois por 

cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida 

em favor da União ou do Estado, ut§8.º do art. 334 do NCPC. Havendo 

autocomposição entre as partes após manejo das técnicas afetas a tal 

fase de mediação, os autos retornarão a este juízo natural para 

homologação, Por força de lei e sendo o caso de atuação no feito, os 

membros do MINISTÉRIO PÚBLICO e da DEFENSORIA PÚBLICA sempre 

serão intimados pessoalmente acerca dos atos e fases judiciais ut Leis 

Orgânicas de regência. Cumpra, providenciando e expedindo o necessário 

com celeridade. Sorriso/MT, 20 de março de 2017. ANDERSON 

CANDIOTTO Juiz de Direito

Eu, Cleusa Teresinha da Silva, digitei.

 Sorriso - MT, 13 de dezembro de 2017.

Eliana Pandolfo Martini

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 128067 Nr: 4236-67.2015.811.0040

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JEANE LOPES BAZETE, DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GIUCIMAR BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO LUIZ SANT´ANA DE 

OLIVEIRA - OAB:Defens.Publico

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE SORRISO - MT

JUIZO DA TERCEIRA VARA CÍVEL

EDITAL DE CITAÇÃO

EXECUÇÃO DE ALIMENTOS

PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 4236-67.2015.811.0040

 ESPÉCIE: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

PARTE AUTORA/CREDORA: JEANE LOPES BAZETE

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PARTE RÉ/DEVEDORA: GIUCIMAR BARBOSA

CITANDO(A, S): Executados(as): Giucimar Barbosa Filiação: Ponsiano 

Coelho Barbosa e Helena Geremias da Silva Barbosa, brasileiro(a), 

solteiro(a), pedreiro, Endereço: Avenida Caracas, 2127, Bairro: Sol 

Nascente, Cidade: Vera-MT

VALOR DA CAUSA: R$ 15.451,69 (Quinze mil, quatrocentos e cinquenta e 

um reais e sessenta e nove centavos),

FINALIDADE: CITAÇÃO da parte devedora acima qualificada, atualmente 

em lugar incerto e não sabido, para, no prazo de 03(três) dias, contados 

da data da expiração do prazo deste edital, efetuar o pagamento das 

prestações alimentícias em atraso, no valor de R$ 15.451,69 (Quinze mil, 

quatrocentos e cinquenta e um reais e sessenta e nove centavos), 

referente aos meses de março/2015 a novembro/2017, provar que o fez 

ou justificar a impossibilidade de fazê-lo, sob pena de prisão (CPC, art. 

528, §3º)

Eu, Cleusa Teresinha da Silva, digitei.

 Sorriso - MT, 13 de dezembro de 2017.

Eliana Pandolfo Martini

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 148743 Nr: 3974-83.2016.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JURACI GONÇALO CORREIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS AURELIO FERREIRA SOBRINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOILSON RUAS DO NASCIMENTO 

- OAB:18869/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE SORRISO - MT

JUIZO DA TERCEIRA VARA CÍVEL

EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 3974-83.2016.811.0040 CÓD. 148743

E S P É C I E :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

PARTE REQUERENTE: JURACI GONÇALO CORREIA

PARTE RÉQUERIDA: MARCOS AURELIO FERREIRA SOBRINHO

Requerente: Juraci Gonçalo Correia, Rg: 995259 SSP MT Filiação: Juraci 

Correa Pereira e Cleonice do Espirito Santo Correa, brasileiro(a), 

casado(a), autonomo, Endereço: Rua K Qd 4 Lt 10, Bairro: Jd Paula I, 

Cidade: Várzea Grande-MT

FINALIDADE: Intimação da parte requerente acima qualificada para 

manifestar interesse no prosseguimento do feito, no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de extinção.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital, que será afixado 

no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Cleusa Teresinha da 

Silva, digitei.

Sorriso - MT, 13 de dezembro de 2017.

Eliana Pandolfo Martini

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

Citação

Citação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1000224-22.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIR DA SILVA (REQUERENTE)

AGUEDA MATIAS GRADE (REQUERENTE)

MARIA ANTONIA BEZERRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO BEZERRA DA SILVA (INVENTARIADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO EDITAL DE CITAÇÃO TERCEIROS E INTERESSADOS PRAZO: 30 

DIAS Expedido por ordem do(a) MM. Juiz(a) Glauber Lingiardi Strachicini 

Dados do Processo: Processo: 1000224-22.2017.8.11.0040 Valor causa: 

R$ 30.000,00 Tipo: Cível Espécie: INVENTÁRIO (39) REQUERENTE: 

AGUEDA MATIAS GRADE, MARIA ANTONIA BEZERRA, VALDIR DA SILVA 

INVENTARIADO: ANTONIO BEZERRA DA SILVA FINALIDADE: CITAR 

TERCEIROS E INTERESSADOS da existência e do teor da ação judicial 

acima indicada, consoante consta da petição inicial e das primeiras 

declarações a seguir transcrita em resumo, bem como da r. 

decisão/despacho proferida(o) pelo juízo. RESUMO DAS PRIMEIRAS 

DECLARAÇÕES : Antônio Bezerra Da Silva, nos termos da certidão de 

óbito anexa, faleceu aos 32 anos de idade, no dia 03 de setembro de 

2016. Embora não tenha deixado testamento, nem qualquer ato de última 

vontade, deixou bens a inventariar. Também deixou convivente e 

herdeiros necessários, ora autores da presente ação. O de cujus deixou 

os seguintes bens a inventariar: - Uma motocicleta Honda CG 150, Titan 

Ex, ano/modelo 2015, cor vermelha, placa QBI 9382, avaliada em 

aproximadamente R$8.068,00 (oito mil e sessenta e oito reais); 6879, 

avaliado em aproximadamente R$ 17.881,00 (dezessete mil oitocentos e 

oitenta e um reais). - Verbas concernentes ao FGTS e ao PIS, pois 

trabalhava com vínculo empregatício, porém os requerente requerentes 

não possuem informação acerca dos valores deixados. DA MEEIRA: 

AGUEDA MATIAS GRADE, conviveu em união estável com o de cujus por 

aproximadamente 05 (cinco) anos. - DOS HERDEIROS O de cujus deixou 

como herdeiros seus pais: - VALDIR DA SILVA, brasileiro solteiro, 

operador de máquinas, portador do CPF 17922089287, residente e 

domiciliado na Travessa São Martinho, 165, Bairro são Mateus, Sorriso, MT 

– CEP 78890-000, e - MARIA ANTONIA BEZERRA, brasileira, solteira, do 

lar, residente e domiciliado na Travessa São Martinho, 165, Bairro são 

Mateus, Sorriso, MT - CEP 78890-000. Os herdeiros Valdir Da Silva e Maria 
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Antônia Bezerra, pais do de cujus, abrem mão do quinhão que lhes cabe, 

de modo que todos os bens devem ser transferidos à companheira do 

falecido, Sra. Agueda Matias Grade. DECISÃO/DESPACHO: "VISTO/PM 

Estando presentes os pressupostos processuais e condições da ação, 

nomeio como inventariante Sr. AGUEDA MATIAS GRADE, sob 

compromisso. Intime-se para assinatura do termo de compromisso no 

prazo de 05 (cinco) dias. Após, cite-se, para os termos do inventário e 

partilha os herdeiros, os interessados, a Fazenda Pública, o MP, para que 

digam sobre as primeiras declarações, no prazo legal do art. 627 e ss do 

NCPC. Não havendo impugnação, e tendo havido concordância da 

Fazenda Pública quanto aos valores atribuídos aos bens do espólio nas 

primeiras declarações (NCPC, arts. 630 e 633), lavre-se o termo de últimas 

declarações (NCPC, art 636), intimando-se a inventariante para prestá-las. 

Após as últimas declarações, digam as partes, ex vi do art. 637 do NCPC. 

Cumprido o item acima, ao Contador-Partidor para cálculos dos impostos, 

dizendo as partes em 05 (cinco) dias. Não havendo impugnação aos 

cálculos, estes serão homologados por sentença. Após a homologação 

dos cálculos e recolhimento dos impostos, digam as partes no prazo de 10 

(dez) dias sobre pedido de quinhão, in continenti, ao Partidor para 

organizar o esboço da partilha e também o respectivo auto da partilha, 

conforme pedidos das partes. Feito o esboço e o respectivo auto da 

partilha, devem as partes manifestar em 05 (cinco) dias. Em seguida, 

conclusos para a homologação da partilha, desde que juntada à certidão 

negativa de dívida referente ao Imposto de Renda. Em havendo renúncia 

da herança, ou doação, ou cessão, tome-se por termo, devendo a parte 

transmitente ou renunciante ser intimada pessoalmente para assiná-lo, 

podendo, excepcionalmente, e mediante instrumento público de mandato, a 

subscrição ser feita por procurador. Se a inventariante, no curso do 

processo, for autorizada a levantar ou sacar alguma importância que tiver 

no nome da(o) falecida(o), observar-se-á o disposto no art. 553 do NCPC, 

inclusive as sanções. Determino a regular NOTIFICAÇÃO da Agência de 

Sorriso da CAIXA ECONOMICA FEDERAL, para tanto, expeça OFÍCIO 

indicando prazo de 10 (dez) dias para tal instituição financeira traga aos 

autos informação/extrato atualizado sobre valores depositados e 

disponíveis em favor do de cujus ANTÔNIO BEZERRA DA SILVA. DEFIRO 

o pedido de assistência judiciária gratuita, vez que a parte comprovou 

documentalmente fazer jus a tal benefício, na forma da Lei Ordinária 

1.060/50 cc Lei Estadual 7.603/01. Cumpra, providenciando e expedindo o 

necessário com celeridade." E, para que chegue ao conhecimento de 

todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o 

presente Edital, que será afixado no lugar de costume e publicado na 

forma da Lei. Eu, , digitei. SORRISO, 15 de dezembro de 2017. DANILA 

TRINDADE JEPPEZ ALBANEZ Analista Judiciário(a) SEDE DO 3ª VARA 

CÍVEL DE SORRISO E INFORMAÇÕES: Rua Canoas, 641, Centro, SORRISO 

- MT - CEP: 78890-000 - TELEFONE: ( )

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000588-91.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JANDIRA JACOB DALBEM (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSELI INES REIS OAB - MT0011666A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

 

Impulsiono os presentes autos para intimar as partes que foi designado o 

dia 23/01/2018 às 14h00min para oitiva da testemunha da parte autora 

junto à 2ª Vara de Competência Delegada de Cianorte - PR (deprecata n. 

0009624-49.2017.8.16.0069).

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 53128 Nr: 1714-77.2009.811.0040

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA NACIONAL - A UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRAMKOW E GRAMKOW LTDA, LARISSA INÁ 

GRAMKOW MESQUITA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:PROCURADORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LARISSA INÁ GRAMKOW 

MESQUITA - OAB:8196

 Inicialmente, deve ser registrado que, diferentemente do alegado pelo 

exequente, a executada logrou êxito em comprovar que os valores 

bloqueados em suas contas bancárias são decorrentes de verbas 

salariais e de honorários advocatícios, eis que com relação ao bloqueio 

efetivado no Banco Itaú, conta 07970-6, conforme extrato de fl. 164 houve 

três depósitos entre os dias 11 a 21 de outubro/2016, efetivados por 

Eduardo Trevejo Marchiore e Marchiore e Plagia LTDA, referentes ao 

contrato de honorários advocatícios de fls. 166-167. Do mesmo modo, no 

extrato da conta bancária de fl. 170, Banco Santander, está devidamente 

discriminado o crédito de salário, no valor de R$1.518,31, no dia 

04/10/2016. Quanto ao bloqueio realizado no Banco do Brasil, o extrato, 

e-mail e comprovantes de depósitos de fls. 171-174, demonstram que a 

executada recebeu honorários de diligências advocatícias, cujos 

depósitos foram realizados em 26 e 27/10/2016. Portanto, indene de 

dúvidas que os valores constritos possuem natureza salarial e honorários 

de profissional liberal e como tais são impenhoráveis, nos termos do artigo 

833, IV, do NCPC. O NCPC ao tratar da impenhorabilidade 

salarial/honorários de profissional liberal fixou um limite máximo a ser 

alcançado pela impenhorabilidade, consoante redação do §2º do artigo 

833 do NCPC, qual seja: 50 salários mínimos mensais. Nesta toada, 

verifica-se que a penhora efetivada nestes autos não atingiu o patamar 

exigido para extirpar a impenhorabilidade. Feitas tais considerações, de 

rigor a declaração da impenhorabilidade de todos os valores bloqueados 

nas contas bancárias da executada Larissa. Posto isso, nos termos do 

artigo 833, inciso IV, DECLARO A IMPENHORABILIDADE dos valores 

penhorados às fls. 156-157, eis que decorrentes de recebimento de 

honorários advocatícios e salário, determinando sua liberação, tão logo 

preclusas as vias recursais, em favor da executada, cujos dados 

bancários encontram-se à fl. 162.No mais, intime-se a exequente para 

requerer o que entender de direito, no prazo de 15 dias. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 47022 Nr: 3948-66.2008.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADELAR ENGEL, KARINA WU ZORUB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL - PROCURADORIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO LENOAR MARTINS - 

OAB:7975-B, KARINA WU ZORUB - OAB:11433-B, MAYRA DE OLIVEIRA 

- OAB:7.052-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando que foi satisfeita a obrigação, conforme demonstrado às 

fls. 173-174, julgo e declaro extinto o presente processo nos termos do 

art. 924, inciso II do Novo Código de Processo Civil.

Sem custas.

Honorários foram pagos, conforme fl. 174.

Após o trânsito em julgado, arquive-se o presente feito com as 

respectivas baixas e cautelas de estilo.

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 54882 Nr: 5176-42.2009.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JORGE NESTOR RECH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO VIEIRA SERPA - 

OAB:12758/MT, RICARDO ROBERTO DALMAGRO - OAB:12205-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando que foi satisfeita a obrigação, conforme demonstrado às 

fls. 267-268, julgo e declaro extinto o presente processo nos termos do 

art. 924, inciso II do Novo Código de Processo Civil.

Sem custas.

Honorários foram pagos, conforme fl. 268.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1016018/12/2017 Página 137 de 613



Após o trânsito em julgado, arquive-se o presente feito com as 

respectivas baixas e cautelas de estilo.

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 56507 Nr: 447-36.2010.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAILTO LOJOR RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL - PROCURADORIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA BARBOSA COSTA - 

OAB:8686/MT, DANIÉLE CRISTINA DE OLIVEIRA - OAB:MT-5245, 

LUCIANO LUIZ BRESCOVICI - OAB:6814-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando que foi satisfeita a obrigação, conforme demonstrado às 

fls. 142-143, julgo e declaro extinto o presente processo nos termos do 

art. 924, inciso II do Novo Código de Processo Civil.

Sem custas.

Honorários foram pagos, conforme fl. 143.

Após o trânsito em julgado, arquive-se o presente feito com as 

respectivas baixas e cautelas de estilo.

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 83266 Nr: 2264-04.2011.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAROLINA SCHORN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL - PROCURADORIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AIRTON CELLA - OAB:3938, 

DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA - OAB:4050-B, MAURO MEAZZA - 

OAB:11 110-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando que foi satisfeita a obrigação, conforme demonstrado às 

fls. 148-149, julgo e declaro extinto o presente processo nos termos do 

art. 924, inciso II do Novo Código de Processo Civil.

Sem custas.

Honorários foram pagos, conforme fl. 149.

Após o trânsito em julgado, arquive-se o presente feito com as 

respectivas baixas e cautelas de estilo.

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 94009 Nr: 5652-75.2012.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADÃO RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO VIEIRA SERPA - 

OAB:12758/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando que foi satisfeita a obrigação, conforme demonstrado às 

fls. 200-201, julgo e declaro extinto o presente processo nos termos do 

art. 924, inciso II do Novo Código de Processo Civil.

Sem custas.

Honorários foram pagos, conforme fl. 201.

Após o trânsito em julgado, arquive-se o presente feito com as 

respectivas baixas e cautelas de estilo.

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 101631 Nr: 4522-16.2013.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERMELINDA ARISTIDES MATTIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO MASCARELLO - 

OAB:11.726/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando que foi satisfeita a obrigação, conforme demonstrado às 

fls. 208-209, julgo e declaro extinto o presente processo nos termos do 

art. 924, inciso II do Novo Código de Processo Civil.

Sem custas.

Honorários foram pagos, conforme fl. 209.

Após o trânsito em julgado, arquive-se o presente feito com as 

respectivas baixas e cautelas de estilo.

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 43419 Nr: 380-42.2008.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURO GONÇALVES PAULUCI, MAURO MEAZZA, 

AIRTON CELLA, DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL - PROCURADORIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AIRTON CELLA - OAB:3938, 

DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA - OAB:4050-B, MAURO MEAZZA - 

OAB:11 110-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO RIBEIRO D AQUI - 

PROC. FEDERAL - OAB:11611678

 Considerando que foi satisfeita a obrigação, conforme demonstrado às 

fls. 312-314, julgo e declaro extinto o presente processo nos termos do 

art. 924, inciso II do Novo Código de Processo Civil.

Sem custas.

Honorários foram pagos, conforme fl. 314.

Após o trânsito em julgado, arquive-se o presente feito com as 

respectivas baixas e cautelas de estilo.

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 54662 Nr: 5021-39.2009.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUREMA SGARABOTTO SINHORI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO VIEIRA SERPA - 

OAB:12758/MT, RICARDO ROBERTO DALMAGRO - OAB:12205-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando que foi satisfeita a obrigação, conforme demonstrado às 

fls. 207-208, julgo e declaro extinto o presente processo nos termos do 

art. 924, inciso II do Novo Código de Processo Civil.

Sem custas.

Honorários foram pagos, conforme fl. 208.

Após o trânsito em julgado, arquive-se o presente feito com as 

respectivas baixas e cautelas de estilo.

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 61102 Nr: 4395-83.2010.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANIELA BROCH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE IPIRANGA DO NORTE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO BELLOTTI 

REZENDE - OAB:10.955-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIANA MACHADO BRAZIL 

BARBOZA - OAB:13394

 Ante a informação constante à fl. 334, intime-se a exequente para, no 
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prazo de 10 dias, apresentar cálculo atualizado da obrigação.

Elaborado o cálculo, intime-se o requerido, nos termos do art. 535, do 

NCPC, para, no prazo de 30 dias, impugnar a execução.

Impugnada a execução, intime-se a exequente para manifestação, no 

prazo legal.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 87965 Nr: 7496-94.2011.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAIDES EVANIR DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL - PROCURADORIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO VIEIRA SERPA - 

OAB:12758/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando que foi satisfeita a obrigação, conforme demonstrado às 

fls. 157-158, julgo e declaro extinto o presente processo nos termos do 

art. 924, inciso II do Novo Código de Processo Civil.

Sem custas.

Honorários foram pagos, conforme fl. 157.

Após o trânsito em julgado, arquive-se o presente feito com as 

respectivas baixas e cautelas de estilo.

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 105985 Nr: 9069-02.2013.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NERCI ROGLING

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL - PROCURADORIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO VIEIRA SERPA - 

OAB:12758/MT, RAFAEL WASNIESKI - OAB:15469/A, RICARDO 

ROBERTO DALMAGRO - OAB:12205-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando que foi satisfeita a obrigação, conforme demonstrado às 

fls. 253-254, julgo e declaro extinto o presente processo nos termos do 

art. 924, inciso II do Novo Código de Processo Civil.

Sem custas.

Honorários foram pagos, conforme fl. 254.

Após o trânsito em julgado, arquive-se o presente feito com as 

respectivas baixas e cautelas de estilo.

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 114104 Nr: 5623-54.2014.811.0040

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA NACIONAL - A UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KADRE - ARTEFATOS DE CONCRETO E 

CONSTRUÇÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:PROCURADORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VANILDE ROSA - OAB:18693

 Trata-se de pedido de liberação de valores bloqueados via BACENJUD, 

sob a arguição de impenhorabilidade dos valores com espeque no 

parcelamento do crédito tributário anterior à constrição, bem como a 

suspensão do feito até a satisfação do parcelamento (fls. 59-57), peça 

processual que veio acompanhada pelos documentos de fls. 70-88.

Instado a se manifestar a exequente concorda com a liberação dos 

valores bloqueados, bem como a suspensão da execução fiscal pelo 

prazo de 120 dias (fl. 89).

 É o sucinto relatório. Decido.

Pois bem, no que toca a arguição de impenhorabilidade dos valores 

constritos via BACENJUD, do mesmo modo a suspensão do processo, 

verifica-se que a exequente concordou com tais requerimentos, sendo 

desnecessário maiores tergiversações a respeito.

Posto isso, DEFIRO o pedido de levantamento dos valores bloqueados via 

BACENJUD (fls. 54-55) em favor do executado, observando os dados 

bancários constantes às fls. 66-67. No mais, SUSPENDO a presente 

execução fiscal pelo prazo de 120 dias, na forma pugnada pela 

exequente.

Realizado o levantamento dos valores e decorrido o prazo de suspensão, 

intime-se a exequente para requerer o que de direito, no prazo de cinco 

dias.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 141719 Nr: 11448-42.2015.811.0040

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SORRISO -MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ATLANTICO FUNDO DE INVESTIMENTOS EM 

DIREITOS CREDITORIOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA SCHEVINSKI 

DALBEN - OAB:13272

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ EDGARD DA CUNHA 

BUENO FILHO - OAB:126.504

 Considerando que foi satisfeita a obrigação, conforme demonstrado à fl. 

40, julgo e declaro extinto o presente processo nos termos do art. 924, 

inciso II do Novo Código de Processo Civil.

Custas, pelo executado.

Condeno o executado ao pagamento dos honorários advocatícios à parte 

exequente, que fixo em 10% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 

85, do Novo Código de Processo Civil.

Proceda-se com o levantamento dos valores acostados à fl.40, 

observando os dados bancários apresentados pelo exequente à fl. 41v°, 

do mesmo modo com baixa das restrições realizadas via RENAJUD às fls. 

19-36.

Após o trânsito em julgado, arquive-se o presente feito com as 

respectivas baixas e cautelas de estilo.

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

Vara Especializada dos Juizados Especiais

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000264-38.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LIVRARIA E PAPELARIA EXPOENTE LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDNACELIA DE LIMA OLIVEIRA OAB - MT0013135A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

PROCESSO N. 1000264-38.2016.8.11.0040 (O) I - Nos termos do art. 463 

da CNGC, a concessão da assistência judiciária gratuita está condicionada 

à apresentação da declaração a que alude o art. 3º, §2º, da Lei Estadual 

n.º 7.603/01 (declaração da (s) parte (s), sob as penas da lei, no sentido 

de que não podem prover as custas do processo sem privar-se do 

necessário à sua subsistência). II - Assim sendo, intime-se a recorrente 

para que providencie o atendimento do requisito acima indicado ou o 

recolhimento das custas de preparo do recurso, no prazo de 10 (dez) 

dias, sob pena de deserção. III – Igualmente, optando a parte pela 

concessão da assistência judiciária gratuita, verificado indícios de 

situação financeira incompatível com as carências alegadas, deverá 

apresentar, no mesmo prazo estipulado acima, cópia de declaração de 

imposto de renda, ou outro documento hábil capaz de comprovar a real 

situação econômica da parte. IV – Decorrido o prazo acima, com ou sem 

manifestação, retornem os autos conclusos. Sorriso/M, 12 de dezembro 

de 2017. JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002811-17.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:
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ANTONIO VIANA DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO PROCESSO N. 

1002811-17.2017.8.11.0040 (D) Intime-se o D. Patrono do reclamante para 

se manifestar acerca do certificado no ID 11070585. Após, renove-se a 

conclusão. Sorriso/MT, 12 de dezembro de 2017. JACOB SAUER, Juiz de 

Direito.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005751-52.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BELLA CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA ANDREA CALEGARO OAB - MT17769/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO PROCESSO N. 

1005751-52.2017.8.11.0040 (D) I - No que tange à medida cautelar 

pretendida, verifico que se sustenta em alegação de inexistência de 

débito, o que recomenda flexibilização da exigência probatória, 

estabelecido que não teria a parte requerente como provar fato negativo. 

A par disso, se procedentes suas alegações, a demora no provimento 

jurisdicional lhe acarretará sérios prejuízos, decorrentes da interrupção no 

fornecimento de energia elétrica, este já considerado bem de caráter 

essencial à vida humana. Por outro lado, tem-se que a parte demandada 

poderá, com singeleza abissal, demonstrar eventual inverdade posta na 

inicial, sem prejuízo das sanções cabíveis na hipótese. II - Diante desse 

contexto de verossimilhança e urgência, em que satisfeitos os requisitos 

estabelecidos no art. 300 do NCPC, DEFIRO A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA 

postulada, para efeito de determinar à parte reclamada a imediata 

suspensão da cobrança do débito impugnado, providenciando, em 05 

(cinco) dias úteis, a suspensão da inscrição noticiada no ID 11151212, até 

o julgamento final da ação, estando consequentemente vedada a 

interrupção no fornecimento do serviço, sob pena de multa no valor de R$ 

500,00 (quinhentos reais) por dia de descumprimento (NCPC, art. 297). III - 

Tendo em vista a verossimilhança apontada e a condição de 

hipossuficiência da parte reclamante, bem como a facilidade de a parte 

requerida comprovar a justeza do débito impugnado, DEFIRO A INVERSÃO 

DO ÔNUS DA PROVA, forte no art. 6º, VIII, do CDC. IV - Cite-se e intime-se 

a parte reclamada, com as advertências legais, e intime-se a parte 

reclamante, observando-se a audiência já designada. Sorriso/MT, 14 de 

dezembro de 2017. JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005570-51.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ORLANDO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, 

impulsiono estes autos a fim de intimar a parte reclamante via DJE de que 

foi designado o dia 14 DE MARÇO DE 2018 ÀS 15:20 HORAS, para 

realização da audiência de CONCILIAÇÃO, ficando ciente a parte 

interessada que o não comparecimento implicará na extinção do feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000919-73.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA EVANEIDE MACHADO DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT0008343A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

Processo: 1000919-73.2017.8.11.0040 IMPULSIONAMENTO POR 

CERTIDÃO Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do 

Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do 

NOVO CPC, impulsiono estes autos a fim de intimar o advogado da parte 

Reclamante para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se sobre o teor 

da petição (Id. 11109854). Sorriso/MT, 15 de dezembro de 2017. Elite 

Capitanio Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005751-52.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BELLA CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA ANDREA CALEGARO OAB - MT17769/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

Processo: 1005751-52.2017.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, impulsiono estes autos a 

fim de intimar a parte reclamante de que foi designado o dia 21 DE MARÇO 

DE 2018 ÀS 15H50MIN para realização da audiência de conciliação, 

ficando ciente a parte interessada que o não comparecimento implicará na 

extinção do feito. Sorriso/MT, 15 de dezembro de 2017. Kelly Cimi Analista 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005572-21.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ORLANDO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, 

impulsiono estes autos a fim de intimar a parte reclamante via DJE de que 

foi designado o dia 14 DE MARÇO DE 2018 ÀS 15:40 HORAS, para 

realização da audiência de CONCILIAÇÃO, ficando ciente a parte 

interessada que o não comparecimento implicará na extinção do feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005573-06.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ORLANDO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, 

impulsiono estes autos a fim de intimar as partes (reclamante e reclamada) 

via DJE de que foi designado o dia 14 DE MARÇO DE 2018 ÀS 15:50 

HORAS, para realização da audiência de CONCILIAÇÃO, ficando ciente a 

parte interessada que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005579-13.2017.8.11.0040
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Parte(s) Polo Ativo:

JOSIVALDO DA SILVA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO ADELMO CHIMATI PERUCHI OAB - MT0014519A (ADVOGADO)

FABIO JOSE DOS SANTOS OAB - MT0016263A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, 

impulsiono estes autos a fim de intimar a parte reclamante via DJE de que 

foi designado o dia 14 DE MARÇO DE 2018 ÀS 16:10 HORAS, para 

realização da audiência de CONCILIAÇÃO, ficando ciente a parte 

interessada que o não comparecimento implicará na extinção do feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005590-42.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ELEIDIO RIBEIRO PINTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABRICIO ALVES MATTOS OAB - MT0012097A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, 

impulsiono estes autos a fim de intimar a parte reclamante via DJE de que 

foi designado o dia 14 DE MARÇO DE 2018 ÀS 16:40 HORAS, para 

realização da audiência de CONCILIAÇÃO, ficando ciente a parte 

interessada que o não comparecimento implicará na extinção do feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005592-12.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO PEGO PACHECO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEIZIANE PADILHA DA SILVA OAB - MT0014834A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

PROCESSO N. 1005592-12.2017.8.11.0040 (O) Forte no art. 320 do NCPC, 

c/c art. 4º, III, da Lei n. 9.099/95, intime-se a parte reclamante para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, complete a inicial com os seguintes 

documentos: a) Comprovante de endereço em seu nome, ou com 

declaração de domicílio firmada pelo titular do comprovante apresentado; 

b) Certidões expedidas fisicamente – “balcão” - pelo SPC/SERASA e pelo 

SCPC, quanto à existência de débitos inscritos em seu nome. A inércia 

acarretará o indeferimento da inicial (NCPC, art. 321, parágrafo único). 

Sorriso/MT, 28 de novembro de 2017. JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1005599-04.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS AMADEU GONCALVES MASSARI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROZANGELA HIPOLITO DA LUZ OAB - MT17201/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO N. 1005599-04.2017.8.11.0040 (O) Forte no art. 320 do NCPC, 

c/c art. 4º, III, da Lei n. 9.099/95, intime-se a parte reclamante para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, complete a inicial com os seguintes 

documentos: a) Comprovante de endereço em seu nome, ou com 

declaração de domicílio firmada pelo titular do comprovante apresentado; 

b) Certidões expedidas fisicamente – “balcão” - pelo SPC/SERASA e pelo 

SCPC, quanto à existência de débitos inscritos em seu nome. A inércia 

acarretará o indeferimento da inicial (NCPC, art. 321, parágrafo único). 

Sorriso/MT, 28 de novembro de 2017. JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1005624-17.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO DE FREITAS OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO PIVETTA OAB - MT16725 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Banco Safra S-A (REQUERIDO)

J JR COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO PROCESSO N. 

1005624-17.2017.8.11.0040 (D) I - No que tange à medida cautelar 

pretendida, verifico que se sustenta em alegação de inexistência de débito 

em relação jurídica, o que recomenda flexibilização da exigência 

probatória, estabelecido que não teria a reclamante como provar fato 

negativo. A par disso, se procedentes as alegações da parte, a demora 

no provimento jurisdicional lhe acarretará sérios prejuízos, decorrentes do 

protesto indevido. Por outro lado, tem-se que a parte reclamada poderá, 

com singeleza abissal, demonstrar eventual inverdade posta na inicial, de 

modo a restabelecer imediatamente o protesto e as cobranças, sem 

prejuízo das sanções cabíveis na hipótese. II - Nesse contexto de 

verossimilhança e urgência, atento ao preenchimento dos requisitos 

estabelecidos no art. 300 do NCPC, DEFIRO A MEDIDA CAUTELAR 

postulada, para efeito de determinar a imediata suspensão dos efeitos do 

protesto, em razão do débito objeto da ação. Por fim, a parte reclamada 

deverá se abster de proceder um novo registro do débito impugnado junto 

ao Cartório de Protesto de Títulos ou em cadastros de restrição ao crédito, 

até o julgamento final da ação. Fixo multa diária no valor de R$500,00 

(quinhentos reais) em caso de descumprimento (NCPC, art. 297). III - 

Oficie-se ao Cartório do 2º Ofício desta comarca, para suspensão do 

protesto. IV - Tendo em vista a verossimilhança apontada e a condição de 

hipossuficiência da parte reclamante, bem como a facilidade de a parte 

requerida comprovar a justeza do débito impugnado, DEFIRO A INVERSÃO 

DO ÔNUS DA PROVA, forte no art. 6º, VIII, do CDC. V - Cite-se e intime-se 

a parte reclamada, com as advertências legais, e intime-se a parte 

reclamante, observando-se a audiência já designada. Sorriso/MT, 13 de 

dezembro de 2017. JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002749-74.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE FERNANDO MARTINS BARALDI OAB - MT0008970A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ TERUO MATSUNAGA JUNIOR OAB - MT0022246S (ADVOGADO)

 

Processo: 1002749-74.2017.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, impulsiono estes autos a 

fim de intimar o advogado da parte Reclamante para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar-se sobre os documentos de ID. 10995127 e 

10995154. Sorriso/MT, 15 de dezembro de 2017. Kelly Cimi Analista 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1004873-30.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

HELENA SCHNEIDER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO KOCH OAB - MT0007299A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BASE NORTE CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA - ME 

(REQUERIDO)

SOLEICA FATIMA DE GOES FERMINO DE LIMA (REQUERIDO)

 

PROCESSO Nº 1004873-30.2017.8.11.0040 IMPULSIONAMENTO POR 

CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Certifico e dou fé nos termos da 

legislação vigente, impulsiono estes autos a fim de intimar a parte 

interessada (advogado Reclamante) da correspondência devolvida 
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encaminhada Reclamada com a observação de “não existe número” 

conforme ID. 11173864. Sorriso/MT, 15 de dezembro de 2017. Elite 

Capitanio Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004738-18.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ELI DOS SANTOS FERREIRA (REQUERENTE)

CLEIDE IVONE CALVARIO FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIS STEIN FORTES OAB - MT0016367A (ADVOGADO)

ANDREI RAISER OAB - MT16481/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO METELO GOMES DE ALMEIDA (REQUERIDO)

VILMAR JOSE BERTE (REQUERIDO)

 

PROCESSO Nº 1004738-18.2017.8.11.0040 IMPULSIONAMENTO POR 

CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Certifico e dou fé nos termos da 

legislação vigente, impulsiono estes autos a fim de intimar a parte 

interessada (advogado Reclamante) da correspondência devolvida 

encaminhada Reclamada com a observação de “mudou-se” conforme ID. 

11174907. Sorriso/MT, 15 de dezembro de 2017. Elite Capitanio Gestora 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1004427-27.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VERA COMERCIO DE MOVEIS E DECORACOES LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROZANGELA HIPOLITO DA LUZ OAB - MT17201/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AMAZONGOLD PESQUISA MINERAIS LTDA - ME (REQUERIDO)

 

PROCESSO Nº 1004427-27.2017.8.11.0040 IMPULSIONAMENTO POR 

CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Certifico e dou fé nos termos da 

legislação vigente, impulsiono estes autos a fim de intimar a parte 

interessada (advogado Reclamante) da correspondência devolvida 

encaminhada Reclamada com a observação de “ao remetente” conforme 

ID. 11175231. Sorriso/MT, 15 de dezembro de 2017. Elite Capitanio Gestora 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010439-69.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

WEDESLAY AUGUSTO CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL FURTADO AYRES OAB - DF0017380A (ADVOGADO)

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - SC0008927A 

(ADVOGADO)

 

Processo: 8010439-69.2016.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, impulsiono estes autos a 

fim de intimar o advogado da parte Reclamante para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar-se sobre a petição de ID. 11118778. Sorriso/MT, 

15 de dezembro de 2017. Kelly Cimi Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005934-23.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CESAR DE FREITAS NORONHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX SANDRO MONARIN OAB - MT0007874A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Processo: 1005934-23.2017.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, impulsiono estes autos a 

fim de intimar a parte reclamante de que foi designado o dia 04 DE ABRIL 

DE 2018 ÀS 10H00MIN para realização da audiência de conciliação, 

ficando ciente a parte interessada que o não comparecimento implicará na 

extinção do feito. Sorriso/MT, 15 de dezembro de 2017. Kelly Cimi Analista 

Judiciária

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jacob Sauer

 Cod. Proc.: 172584 Nr: 4934-05.2017.811.0040

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: AUTORIDADE POLICIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDO NICHELE DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CICERO AUGUSTO SANDRI - 

OAB:11912/B

 PROCESSO N. 4934-05.2017.811.0040 (172584)

 DA RETIFICAÇÃO DA AUTUAÇÃO E EXPEDIÇÃO DE CARTA 

PRECATÓRIA. Inclua-se no polo passivo da demanda a empresa EGS 

MADEIRAS LTDA. - ME, expedindo-se carta precatória para realização de 

audiência preliminar, segundo a proposta de transação penal do Ministério 

Público (fls. 53-56).

DA DESTINAÇÃO DAS MADEIRAS APREENDIDAS. Em que pese a 

promoção do Ministério Público pela doação das madeiras (fls. 53-56), há 

que se observar neste momento a existência de pedido de restituição 

pendente de análise (Processo n. 3220-10.2017.811.0040 – em apenso).

Assim sendo, a bem de viabilizar a análise da pretensão, o que não se 

implementou até o momento em virtude da não-localização do suposto 

autor Eduardo Nichele de Souza, determino seja intimado o Dr. Cícero 

Augusto Sandri, seu procurador constituído, para que, em 05 (cinco) dias:

a) Comprove a propriedade da madeira por seu constituinte, pois consta 

no boletim de ocorrência proprietário distinto;

b) Elucide o paradeiro de seu constituinte, declinando seu endereço e 

telefone de contato, de modo a viabilizar a evolução da marcha 

processual.

Com a resposta, renove-se a vista ao Ministério Público, para 

manifestação a respeito do pedido de restituição, e retornem conclusos.

Sorriso/MT, 14 de dezembro de 2017.

JACOB SAUER,

Juiz de Direito.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000082-52.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE CECILIA FINGER BAVARESCO (REQUERENTE)

PAULO BAVARESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MOGLY ADAS COSTA OAB - MT0018094A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE FURTADO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCOS ROGERIO MENDES OAB - MT0016057A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

IVO VENDRUSCOLLO (TESTEMUNHA)

ANTONIO FINATO MACHADO (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

PROCESSO N. 1000082-52.2016.8.11.0040 (O) Tendo em vista que não 

houve preparo (Id. 9254020), julgo deserto o recurso inominado (Id. 

4627091), nos termos do art. 42, § 1º, da Lei 9.099/95 e em consonância 

como Enunciado nº 80 do FONAJE. Cumpra-se integralmente a sentença 

proferida no Id. 4507463. Sorriso/MT, 12 de dezembro de 2017. JACOB 

SAUER, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010388-58.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MINEIA ISABEL HANKE GUND (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL HENRIQUE DE MELO OAB - MT0012671A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE SORRISO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT0004705A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

PROCESSO N. 8010388-58.2016.8.11.0040 (O) I - Certificada a 

tempestividade (Id. 9628770), recebo o recurso inominado (Id. 9074879), 

nos efeitos devolutivo e suspensivo, este último a bem de evitar dano 

irreparável à parte recorrente, na medida em que ausente urgência 

extrema da recorrida no recebimento do valor da condenação. II - Intime-se 

a parte recorrida para apresentação das contrarrazões, em 10 (dez) dias 

(Lei n.º 9.099/95, art. 42, §2º). III - Decorrido o prazo, com ou sem 

resposta, certifique-se e remetam-se os autos à Turma Recursal. 

Sorriso/MT, 12 de dezembro de 2017. JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010291-58.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MAITON JOHM PERTUSATTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALAN EDEN LUVISA DA ROCHA OAB - MT0019731A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

PROCESSO N. 8010291-58.2016.8.11.0040 (O) I - Nos termos do art. 463 

da CNGC, a concessão da assistência judiciária gratuita está condicionada 

à apresentação da declaração a que alude o art. 3º, §2º, da Lei Estadual 

n.º 7.603/01 (declaração da (s) parte (s), sob as penas da lei, no sentido 

de que não podem prover as custas do processo sem privar-se do 

necessário à sua subsistência). II - Assim sendo, intime-se a recorrente 

para que providencie o atendimento do requisito acima indicado ou o 

recolhimento das custas de preparo do recurso, no prazo de 10 (dez) 

dias, sob pena de deserção. III – Decorrido o prazo acima, com ou sem 

manifestação, retornem os autos conclusos. Sorriso/MT, 13 de dezembro 

de 2017. JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001875-26.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MOACIR CARNIEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABRICIO ALVES MATTOS OAB - MT0012097A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE SORRISO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT0004705A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

PROCESSO N. 1001875-26.2016.8.11.0040 (O) I – Tempestivo, recebo o 

recurso inominado (Id. 6845718), nos efeitos devolutivo e suspensivo, 

este último a bem de evitar dano irreparável à parte recorrente, na medida 

em que ausente urgência extrema da recorrida no recebimento do valor da 

condenação. II - Já apresentadas as contrarrazões, remetam-se os autos 

à Turma Recursal. Sorriso/MT, 13 de dezembro de 2017. JACOB SAUER, 

Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010389-77.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

HENRIQUE KZYZANOSKI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDIVANI PEREIRA SILVA OAB - MT0010235A (ADVOGADO)

SANDRO LUIZ KZYZANOSKI OAB - MT0014595A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO)

VANESSA CAROLINE NICOLAU OAB - MT0017456A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO PROCESSO N. 

8010389-77.2015.8.11.0040 (D) I - Expeça-se alvará para levantamento do 

valor depositado no ID 11076348, observando-se os dados bancários 

apresentados no ID 10090993. II - Intime-se a parte executada, na forma 

do art. 513, §2º, do NCPC, para cumprimento da sentença, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de, não o fazendo, incidir multa de 10% (dez por 

cento) sobre o montante remanescente da condenação, nos termos do 

art. 523, § 2º, do NCPC. III - Fica a parte executada advertida de que, 

transcorrido o prazo assinalado sem o pagamento voluntário, inicia-se o 

prazo de 15 (quinze) dias para que, independentemente de penhora ou 

nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. IV - Não 

havendo cumprimento voluntário, deverá a parte exequente apresentar 

atualização do débito com a incidência da multa acima referida, 

manifestando-se acerca dos rumos da execução, em 05 (cinco) dias, 

prazo este subsequente ao assinalado no item “I”, independente de nova 

intimação, sob pena de extinção. Sorriso/MT, 12 de dezembro de 2017. 

JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005809-55.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIRENE BATISTA DE LARA FRONTELI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO PROCESSO N. 

1005809-55.2017.8.11.0040 (D) I - Em que pese a argumentação da parte 

reclamante, tenho que não é o caso de concessão da medida 

antecipatória da tutela, vez que os documentos que instruem a inicial não 

são capazes de estabelecer a verossimilhança do alegado. Além disso, 

conforme preceitua o art. 257, §7º, do CTB, incumbe à própria parte 

reclamante apresentar o infrator junto ao órgão autuador. Nesse contexto, 

diante da ausência dos pressupostos autorizadores para a concessão da 

medida previstos no art. 300 do NCPC, não é o caso de deferimento da 

tutela de urgência pretendida. II - Por fim, como é sabido, o DETRAN/MT 

não adota política conciliatória em demandas judiciais, e sequer tem 

comparecido em audiências de conciliação. Decorre que tal ato somente 

tem ocupado desnecessariamente a pauta e gerado deslocamentos inúteis 

da parte reclamante, pois não há falar nos efeitos da revelia na hipótese 

(NCPC, art. 345, II). Confira-se também entendimento consolidado do 

Superior Tribunal de Justiça a respeito: AgInt no AgRg no Recurso 

Especial nº 1.278.177/MG (2011/0152034-0), 1ª Turma do STJ, Rel. 

Napoleão Nunes Maia Filho. DJe 28.06.2017). Em face dessa realidade, 

que afronta os princípios da celeridade e da eficiência, o Enunciado n. 1 

da Fazenda Pública de Mato Grosso estabelece: A critério do juiz, poderá 

ser dispensada a realização da audiência de conciliação, no âmbito do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, desde que fixe o prazo de 30 (trinta) 

dias para apresentar defesa. III - Pelo exposto, decido/determino: 1) 

indefiro a medida liminar; 2) dispenso a realização de audiência de 

conciliação; 3) intime(m)-se e cite(m)-se a(s) parte(s) reclamada(s) para 

apresentação de resposta, em 30 (trinta) dias; 4) oportunize-se 

manifestação à parte reclamante, em 15 (quinze) dias, após o decurso do 

prazo de resposta; 5) conclusos ao final para análise. Sorriso/MT, 13 de 

dezembro de 2017. JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010901-94.2014.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EDMILSON ARAUJO DA SILVA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DILSON C. ROSA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):
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JACOB SAUER

 

PROCESSO N. 8010901-94.2014.8.11.0040 (O) EDMILSON ARAUJO DA 

SILVA, ingressou em 08.09.2014 com ação de cobrança em face de 

DILSON C. ROSA ME (COPER BYTE CURSO), a qual em 01.12.2015 fora 

julgada procedente. Iniciado o cumprimento de sentença em 15.02.2016, 

no valor inicial de R$914,16 (novecentos e quatorze reais e dezesseis 

centavos) e decorrido prazo para pagamento “in albis”, realizou-se a 

busca por bens da executada DILSON C. ROSA ME (COPER BYTE 

CURSO), sem êxito. Requerido a despersonalização da pessoa jurídica em 

21.02.2017 (Id. 4928661), determinou-se em 20.06.2017 (Id. 8191147) a 

citação de DILSON CARLOS ROSA e SUELI SANTANA DA FONSECA, 

indicados pela exequente como sócios da executada. Citada SUELI 

SANTANA DA FONSECA, esta manifestou-se no Id. 9129083, por 

intermédia da Defensoria Pública, aduzindo que a executada é empresa 

individual e tem como único proprietário DILSON CARLOS ROSA. Afirma 

que não é sócia ou proprietária da executada, portanto, parte ilegítima para 

figurar no pólo passivo da demanda, postulando sua exclusão da relação 

processual. Impugnação pela exequente no Id. 9302573. É o relato. 

Decido. Verifico que a alegação da parte executada, SUELI SANTANA DA 

FONSECA, trata-se de questão de ordem pública e não demanda dilação 

probatória, razão pela qual passo à análise como exceção de 

pré-executividade. A interposição da exceção por SUELI SANTANA 

prende-se à alegação de ilegitimidade passiva da excipiente, sustentando 

que não é sócia ou proprietária da executada e que esta se trata de 

empresa individual com apenas DILSON CARLOS ROSA como sócio 

proprietário. Nessa senda, verifico pelo documento acostado ao Id. 

9129125 e pela consulta realizada nesta data por este magistrado junto ao 

sítio da Receita Federal (anexa a esta decisão), que verdadeiramente se 

trata a executada de empresa individual, tendo como sócio apenas 

DILSON CARLOS ROSA, assistindo razão à excipiente acerca de sua 

ilegitimidade para figurar no pólo passivo da execução. Ante o exposto, 

ACOLHO A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE, para o efeito de excluir do 

pólo passivo a pessoa de SUELI SANTANA DA FONSECA, com 

fundamento no art. 485, VI, do NCPC. Por outro lado, considerando que a 

parte executada se trata de empresa individual, não há óbice ao avanço 

nos bens de propriedade de seu sócio/proprietário, visto que o empresário 

individual é ilimitadamente responsável pelas dívidas contraídas por sua 

empresa, não havendo qualquer distinção entre o patrimônio de ambos. 

Neste sentido: RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE 

EXECUÇÃO – EMPRESÁRIO INDIVIDUAL. PERSONALIDADE JURÍDICA E 

PATRIMÔNIO QUE SE CONFUNDEM COM O DA PESSOA FÍSICA – DECISÃO 

MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. De acordo com a vasta 

jurisprudência pátria, o empreendedor individual é a própria pessoa física 

ou natural, razão pela qual responde com seus bens pelas obrigações que 

assumiu, sejam elas civis ou comerciais (AI 34294/2015, DRA. HELENA 

MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 13/10/2015, Publicado no DJE 19/10/2015). PROCESSUAL 

CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL. EXECUÇÃO FISCAL. 

AVERIGUAÇÃO DA RESPONSABILIDADE DE SÓCIO-GERENTE. EXCEÇÃO 

DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. 

IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. (...) ‘Tratando-se de Firma Individual, 

a responsabilidade do sócio é ilimitada, o que, a fortiori, obsta a argüição 

de ilegitimidade passiva, mormente em se tratando de exceção de 

pré-executividade, onde não se admite dilação probatória’ (REsp nº 

507317/PR, Rel. Min. Luiz Fux, DJ de 08/09/2003) – (...)”. (STJ – 1ª T. AgRg 

no Ag 765.308/SP. Rel. Ministro José Delgado, J. 17/08/2006, DJ 

14/09/2006, p. 274). Desta feita, sendo desnecessária a 

despersonalização da pessoa jurídica da executada e considerando o 

decurso “in albis” do prazo para a parte devedora voluntariamente quitar o 

débito, bem como que o art. 835 do NCPC estabelece em primeiro lugar, na 

escala de preferências para penhora, o “dinheiro, em espécie ou em 

depósito ou aplicação em instituição financeira”, defiro o pedido de 

penhora “on-line” no montante de R$1.177,35 (um mil e cento e setenta e 

sete reais e trinta e cinco centavos) em contas bancárias da executada e 

de seu proprietário. A penhora será processada em conformidade com o 

art. 854 do NCPC, assim como com o procedimento detalhado na Seção 19 

do Capítulo 2 da CNGC, atentando-se especialmente que havendo bloqueio 

de valores, o feito passará a tramitar na triagem “urgentes”, 

oportunizando-se manifestação à parte devedora, no prazo de 05 (cinco) 

dias, a contar da intimação desta decisão, conforme estabelecido no art. 

854, §3º, do NCPC. Decorrido o prazo assinalado no parágrafo anterior, 

com manifestação da parte executada, retornem conclusos os autos, 

caso contrário, converter-se-á a indisponibilidade dos valores em 

penhora, a teor do disposto no art. 854, § 5º, do NCPC, devendo a 

Secretaria expedir ofício ao Departamento de Depósitos Judiciais para 

vinculação do valor depositado a este processo, iniciando o decurso do 

prazo de 15 (quinze) dias (NCPC, art. 525) para a parte executada, 

querendo, apresentar impugnação. Consigno que o prazo para 

impugnação inicia-se automaticamente após o decurso do prazo 

estabelecido no item “II”, independente de nova intimação. Caso bloqueado 

montante inferior a R$ 100,00 (cem reais), e desde que tal montante não 

supere 10% (dez por cento) do valor objeto da penhora, será considerado 

ínfimo e insuficiente para justificar o processamento da penhora, em 

atenção aos princípios da eficiência administrativa e da economicidade. 

Nesse caso, deverá ser expedida ordem de liberação do valor, 

entendendo-se então como frustrada a diligência. Frustrado integral ou 

parcialmente o bloqueio de valores, seguindo-se a ordem de preferências 

estabelecida no art. 835 do NCPC, determino a inserção de constrição nos 

veículos de via terrestre cadastrados em nome da parte devedora, a ser 

realizada via Sistema RENAJUD. Exitosa a constrição, o extrato do sistema 

RENAJUD valerá como termo de penhora (NCPC, art. 845, §1º), devendo 

ser providenciada a expedição de mandado de busca e apreensão do 

bem, a ser depositado em mãos do (a) exequente (NCPC, art. 840, §1º). O 

mandado deverá ser cumprido no endereço constante no sistema 

RENAJUD, intimando-se o (a) executado (a) da penhora na ocasião, na 

forma do art. 841 do NCPC. Em até 05 (cinco) dias de sua intimação, o (a) 

exequente poderá manifestar intenção de que o bem fique depositado em 

poder do (a) executado (a), na forma do art. 840, §2º, do NCPC. No 

mesmo prazo acima assinalado, deverá o (a) exequente apresentar 

atualização do cálculo do montante devido, bem como a avaliação do 

veículo, na forma do art. 871, IV, do NCPC. Cumpridas as diligências e não 

se obtendo êxito na localização de bens penhoráveis, a parte exequente 

deverá se manifestar sobre os rumos da execução, no prazo de 05 

(cinco) dias, a contar da intimação desta decisão, sob pena de extinção 

(Lei n. 9.099/95, art. 53, §4º). Intimem-se. Sorriso/MT, 13 de dezembro de 

2017. JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006214-91.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CLODOALDO PIRES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FELIPE DO NASCIMENTO MOURA OAB - MT0022107A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO PROCESSO N. 

1006214-91.2017.8.11.0040 (D) I - Em que pese a argumentação da parte 

reclamante, tenho que não é o caso de concessão da medida 

antecipatória da tutela, vez que não demonstrado qualquer perigo de dano 

ou risco ao resultado útil do processo, pois eventuais cobranças 

indevidas poderão ser revertidas ao final. Nesse contexto, diante da 

ausência dos pressupostos autorizadores para a concessão da medida 

previstos no art. 300 do NCPC, a medida de urgência não merece 

acolhimento. II - Como é sabido, o Estado de Mato Grosso não adota 

política conciliatória em demandas judiciais, e sequer tem comparecido em 

audiências de conciliação. Decorre que tal ato somente tem ocupado 

desnecessariamente a pauta e gerado deslocamentos inúteis da parte 

reclamante, pois não há falar nos efeitos da revelia na hipótese (NCPC, 

art. 345, II). Confira-se também entendimento consolidado do Superior 

Tribunal de Justiça a respeito: AgInt no AgRg no Recurso Especial nº 

1.278.177/MG (2011/0152034-0), 1ª Turma do STJ, Rel. Napoleão Nunes 

Maia Filho. DJe 28.06.2017). Em face dessa realidade, que afronta os 

princípios da celeridade e da eficiência, o Enunciado n. 1 da Fazenda 

Pública de Mato Grosso estabelece: A critério do juiz, poderá ser 

dispensada a realização da audiência de conciliação, no âmbito do Juizado 

Especial da Fazenda Pública, desde que fixe o prazo de 30 (trinta) dias 

para apresentar defesa. III - Pelo exposto, decido/determino: 1) indefiro a 

medida liminar; 2) cancelo a audiência de audiência de conciliação 

aprazada no Evento n. 13959973; 3) intime(m)-se e cite(m)-se a(s) 
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parte(s) reclamada(s) para apresentação de resposta, em 30 (trinta) dias; 

4) oportunize-se manifestação à parte reclamante, em 15 (quinze) dias, 

após o decurso do prazo de resposta; 5) conclusos ao final para análise. 

Sorriso/MT, 13 de dezembro de 2017. JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006147-29.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA FICHER SABINO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS CARLOS NESPOLI JUNIOR OAB - MT0019139A (ADVOGADO)

HIGOR HENRIQUE DE ALBUQUERQUE SILVA OAB - MT23412/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SORRISO/MT (RÉU)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO PROCESSO N. 

1006147-29.2017.8.11.0040 (D) Como é sabido, o Município de Sorriso não 

adota política conciliatória em demandas judiciais, diante do que tal ato 

somente tem ocupado desnecessariamente a pauta e gerado 

deslocamentos inúteis da parte reclamante, pois não há falar nos efeitos 

da revelia na hipótese (NCPC, art. 345, II). Confira-se também entendimento 

consolidado do Superior Tribunal de Justiça a respeito: AgInt no AgRg no 

Recurso Especial nº 1.278.177/MG (2011/0152034-0), 1ª Turma do STJ, 

Rel. Napoleão Nunes Maia Filho. DJe 28.06.2017). Em face dessa 

realidade, que afronta os princípios da celeridade e da eficiência, o 

Enunciado n. 1 da Fazenda Pública de Mato Grosso estabelece: A critério 

do juiz, poderá ser dispensada a realização da audiência de conciliação, 

no âmbito do Juizado Especial da Fazenda Pública, desde que fixe o prazo 

de 30 (trinta) dias para apresentar defesa. Pelo exposto, dispenso a 

realização de audiência de conciliação e determino o cumprimento do 

seguinte trâmite processual: 1) cite(m)-se a(s) parte(s) reclamada(s) para 

apresentação de resposta, em 30 (trinta) dias; 2) oportunize-se 

manifestação à parte reclamante, em 15 (quinze) dias; 3) conclusos para 

análise. Sorriso/MT, 14 de dezembro de 2017. JACOB SAUER, Juiz de 

Direito.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005851-07.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MONIQUE CORDEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA ELIZABETE CORDEIRO ZANATTA OAB - MT21735/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC SORRISO LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO PROCESSO N. 

1005851-07.2017.8.11.0040 (D) Forte no art. 320 do NCPC, c/c art. 4º, III, 

da Lei n. 9.099/95, intime-se a parte reclamante para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, complete a inicial com os seguintes documentos: a) 

Comprovante de endereço em seu nome, ou com declaração de domicílio 

firmada pelo titular do comprovante apresentado; b) Certidão expedida 

fisicamente – “balcão” - pelo SCPC, quanto à existência de débitos 

inscritos em seu nome. A inércia acarretará o indeferimento da inicial 

(NCPC, art. 321, parágrafo único). Sorriso/MT, 14 de dezembro de 2017. 

JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005934-23.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CESAR DE FREITAS NORONHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX SANDRO MONARIN OAB - MT0007874A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO PROCESSO N. 

1005934-23.2017.8.11.0040 (D) I - No que tange à tutela de urgência 

pretendida, verifico que se sustenta em alegação de inexistência de débito 

em relação jurídica, o que recomenda flexibilização da exigência 

probatória, estabelecido que não teria a parte reclamante como provar fato 

negativo. A par disso, se procedentes as alegações da parte, a demora 

no provimento jurisdicional lhe acarretará sérios prejuízos, decorrentes da 

indevida restrição ao crédito. Em arremate, a medida se apresenta 

plenamente reversível, na medida em que a parte reclamada poderá, com 

singeleza abissal, demonstrar eventual inverdade posta na inicial, de modo 

a restabelecer imediatamente a cobrança impugnada, sem prejuízo das 

sanções cabíveis na hipótese. II - Diante desse contexto de 

verossimilhança e urgência, em que satisfeitos os requisitos estabelecidos 

no art. 300 do NCPC, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA postulada, para 

efeito de determinar que a parte reclamada providencie, em 05 (cinco) dias 

úteis, a suspensão da inscrição impugnada, até o julgamento final da ação, 

sob pena de multa no valor de R$500,00 (quinhentos reais) por dia de 

registro indevido (NCPC, art. 297), bem como a imediata suspensão de 

eventuais débitos e cobrança relativas à linha (65) 99620-1514, referente 

ao plano “vivo controle 2GB-75min-pós”. III - Tendo em vista a 

verossimilhança acima apontada, bem como a facilidade de a parte 

reclamada comprovar a justeza do débito impugnado, DEFIRO A 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, forte no art. 6º, VIII, do CDC. IV - Cite-se 

e intime-se a parte reclamada, com as advertências legais, e intime-se a 

parte reclamante, observando-se a audiência já designada. Sorriso/MT, 14 

de dezembro de 2017. JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010834-66.2013.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ADALGIRIO JOSE SCHEIBLER - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANE SOARES MARTINAZZO OAB - MT0013561A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PARK SHOPPING SORRISO (REQUERIDO)

VICENTE ANTONELLI SCHWAAB (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SAMUEL PETRI SOLETTI OAB - MT0012327A (ADVOGADO)

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT0012758A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

PROCESSO N. 8010834-66.2013.8.11.0040 (O) I - Retifique-se o registro 

do feito, para que passe a constar como cumprimento de sentença. II - 

Intime-se a parte devedora, na forma do art. 513, §2º, do NCPC, para 

pagamento do valor indicado no demonstrativo discriminado e atualizado 

do crédito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de, não o fazendo, 

incidir multa de 10% (dez por cento) sobre o montante da condenação 

(NCPC, art. 523, § 1º). III – O prazo para impugnação correrá do decurso 

do prazo assinalado no item anterior, sem o pagamento voluntário, 

independentemente de penhora ou nova intimação (NCPC, art. 525, caput). 

IV - Não havendo cumprimento voluntário, deverá a parte exequente 

apresentar atualização do débito com a incidência da multa acima referida, 

em 05 (cinco) dias, prazo este subsequente ao assinalado no item “II”, 

independente de nova intimação, sob pena de extinção. Com o cálculo, 

retornem os autos conclusos para análise dos demais pedidos formulados 

pela parte exequente. V – Ainda para a hipótese de ausência de 

cumprimento voluntário, e desde que expressamente assim requerido, fica 

desde logo deferida a expedição de certidão em favor da parte credora, 

na forma do art. 517, §2º, do NCPC, para fins de protesto. Nesse caso, o 

valor considerado será aquele calculado na forma do item anterior, 

devendo ser providenciada a certidão preliminarmente à conclusão. VI – 

Intimem-se. Sorriso/MT, 12 de dezembro de 2017. JACOB SAUER, Juiz de 

Direito.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010934-50.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VANIA BARBOSA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX BARBOZA ROCHA OAB - MT0019067A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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Banco do Brasil S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO AMATO PISSINI OAB - MT0013842S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

PROCESSO N. 8010934-50.2015.8.11.0040 (O) I - Retifique-se o registro 

do feito, para que passe a constar como cumprimento de sentença. II - 

Intime-se a parte devedora, na forma do art. 513, §2º, do NCPC, para 

pagamento do valor indicado no demonstrativo discriminado e atualizado 

do crédito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de, não o fazendo, 

incidir multa de 10% (dez por cento) sobre o montante da condenação 

(NCPC, art. 523, § 1º). III – O prazo para impugnação correrá do decurso 

do prazo assinalado no item anterior, sem o pagamento voluntário, 

independentemente de penhora ou nova intimação (NCPC, art. 525, caput). 

IV - Não havendo cumprimento voluntário, deverá a parte exequente 

apresentar atualização do débito com a incidência da multa acima referida, 

em 05 (cinco) dias, prazo este subsequente ao assinalado no item “II”, 

independente de nova intimação, sob pena de extinção. Com o cálculo, 

retornem os autos conclusos para análise dos demais pedidos formulados 

pela parte exequente. V – Ainda para a hipótese de ausência de 

cumprimento voluntário, e desde que expressamente assim requerido, fica 

desde logo deferida a expedição de certidão em favor da parte credora, 

na forma do art. 517, §2º, do NCPC, para fins de protesto. Nesse caso, o 

valor considerado será aquele calculado na forma do item anterior, 

devendo ser providenciada a certidão preliminarmente à conclusão. VI – 

Intimem-se. Sorriso/MT, 12 de dezembro de 2017. JACOB SAUER, Juiz de 

Direito.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003711-34.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO LUIZ NARDI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

APOLIANE GISELY DA SILVA (REQUERIDO)

ASSOCIACAO VALE TELES PIRES DE COMUNICACAO (REQUERIDO)

JUCILENE MACIEL MENDES 86196715100 (REQUERIDO)

PLOTER ONLINE IMPRESSAO DIGITAL LTDA - ME (REQUERIDO)

CRIARTE COMUNICAO, ASSESSORIA E MARKETING LTDA - ME 

(REQUERIDO)

BEAU CORPS ARTE ESTETICA LTDA - ME (REQUERIDO)

FASIPE CENTRO EDUCACIONAL LTDA - ME (REQUERIDO)

ADVANCED EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP (REQUERIDO)

KLEBER BETTIO GUNSCH 02749231140 (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DIEGO GUTIERREZ DE MELO OAB - MT0009231S (ADVOGADO)

JOCELAINE DA SILVA OAB - MT16619/O (ADVOGADO)

RENATO TENORIO ALVES OAB - MT20017/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

PROCESSO N. 1003711-34.2016.8.11.0040 (O) I – Atento à dispensa da 

anuência da parte reclamada (Lei nº 9.099/95, art. 51, §1º), HOMOLOGO o 

pedido de desistência da ação em relação à reclamada ADVANCED 

EMPREENDIMENTOS (Id. 9868214), julgando assim extinto o processo 

quanto a esta. II – Intime-se o reclamante para apresentar endereço 

atualizado das partes JUCILENE MACIEL MENDES – MM BUFFET e 

APOLIANA GISELY DA SILVA, no prazo de 05 (cinco) dias. Com o 

endereço, providencie-se novo agendamento da audiência de conciliação 

em data a ser disponibilizada pelo Sistema PJE e, após, intime-se o 

reclamante, e citem-se as reclamadas, com as advertências legais, 

ficando dispensado o comparecimento daquelas que se fizeram presente 

nas audiências de conciliação já realizadas neste feito. Sorriso/MT, 12 de 

dezembro de 2017. JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011365-84.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO CARVALHO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO)

SCHEILA RIBEIRO DE LIMA OAB - MT0016838A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SANGALETTI SANGALETTI & CIA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CHARLY HOEGER OAB - MT0012668A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

PROCESSO N. 8011365-84.2015.8.11.0040 (O) I - Retifique-se o registro 

do feito, para que passe a constar como cumprimento de sentença. II - 

Intime-se a parte devedora, na forma do art. 513, §2º, do NCPC, para 

pagamento do valor indicado no demonstrativo discriminado e atualizado 

do crédito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de, não o fazendo, 

incidir multa de 10% (dez por cento) sobre o montante da condenação 

(NCPC, art. 523, § 1º). III – O prazo para impugnação correrá do decurso 

do prazo assinalado no item anterior, sem o pagamento voluntário, 

independentemente de penhora ou nova intimação (NCPC, art. 525, caput). 

IV - Não havendo cumprimento voluntário, deverá a parte exequente 

apresentar atualização do débito com a incidência da multa acima referida, 

em 05 (cinco) dias, prazo este subsequente ao assinalado no item “II”, 

independente de nova intimação, sob pena de extinção. Com o cálculo, 

retornem os autos conclusos para análise dos demais pedidos formulados 

pela parte exequente. V – Ainda para a hipótese de ausência de 

cumprimento voluntário, e desde que expressamente assim requerido, fica 

desde logo deferida a expedição de certidão em favor da parte credora, 

na forma do art. 517, §2º, do NCPC, para fins de protesto. Nesse caso, o 

valor considerado será aquele calculado na forma do item anterior, 

devendo ser providenciada a certidão preliminarmente à conclusão. VI – 

Intimem-se. Sorriso/MT, 12 de dezembro de 2017. JACOB SAUER, Juiz de 

Direito.

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1005403-34.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS CARNIEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROZANGELA HIPOLITO DA LUZ OAB - MT17201/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Numero do Processo: 

1005403-34.2017.8.11.0040 REQUERENTE: DOUGLAS CARNIEL 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

I - No que tange à medida cautelar pretendida, verifico que se sustenta em 

alegação de inexistência de débito, o que recomenda flexibilização da 

exigência probatória, estabelecido que não teria a parte requerente como 

provar fato negativo. A par disso, se procedentes suas alegações, a 

demora no provimento jurisdicional lhe acarretará sérios prejuízos, 

decorrentes da interrupção no fornecimento de energia elétrica, este já 

considerado bem de caráter essencial à vida humana. Por outro lado, 

tem-se que a parte demandada poderá, com singeleza abissal, demonstrar 

eventual inverdade posta na inicial, sem prejuízo das sanções cabíveis na 

hipótese. II - Diante desse contexto de verossimilhança e urgência, em que 

satisfeitos os requisitos estabelecidos no art. 300 do NCPC, DEFIRO A 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA postulada, para efeito de determinar à parte 

reclamada a imediata suspensão da cobrança do débito impugnado, 

estando consequentemente vedada a suspensão do fornecimento do 

serviço e registro do débito impugnado em cadastros de restrição ao 

crédito, sob pena de multa no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) por 

dia de descumprimento (NCPC, art. 297). III – Tendo em vista a 

verossimilhança apontada e a condição de hipossuficiência da parte 

reclamante, bem como a facilidade de a parte requerida comprovar a 

justeza do débito impugnado, DEFIRO A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, 

forte no art. 6º, VIII, do CDC. IV - Cite-se e intime-se a parte reclamada, 

com as advertências legais, e intime-se a parte reclamante, 

observando-se a audiência já designada.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001089-79.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EUGENIO SYLVIO NETO LUCCHESI DA SILVA (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE ADEMIR DA SILVA VIEIRA OAB - MT16344 (ADVOGADO)

DANIEL RADINS OAB - MT0008538S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S/A /VIVO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA PROCESSO N. 

1001089-79.2016.8.11.0040 (D) Interposto embargos de declaração no ID 

9188605, sob fundamento de omissão na fundamentação referente aos 

danos morais, verifica-se no ID 9437808 que a recorrente informou o 

cumprimento da sentença sem qualquer ressalva, praticando ato 

incompatível com o interesse de recorrer, pois aceitou tacitamente os 

termos da decisão recorrida (NCPC, art. 1.000). Nesse sentido, destaco as 

lições de Teresa Arruda Alvim Wambier, Maria Lúcia Lins Conceição, 

Leonardo Ferres da Silva Ribeiro e Rogerio Licastro Torres de Mello 

(Primeiros comentários ao novo código de processo civil: artigo por artigo, 

1ª ed. – São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 1431-1432): Este 

dispositivo trata do instituto da aquiescência, que também ocorre depois 

de proferida a decisão e antes de interposto o recurso. Pode constituir na 

aceitação expressa ou tácita da decisão, normalmente expressada pelo 

cumprimento desta. A aquiescência não se confunde com a renúncia, mas 

leva a esta. Casos haverá em que o cumprimento da decisão se fará por 

outras razões diferentes da concordância, como, por exemplo, evitar a 

incidência de multa fixada pelo não cumprimento da decisão. Neste caso, a 

parte deve ressalvar expressamente que se reserva o direito de recorrer 

e alistar os motivos que a levaram a cumprir a decisão, para que este 

cumprimento não seja interpretado como concordância tácita. Nesse 

sentido, o parágrafo único, ao estabelecer a regra de que a 

conduta-prática de ato ou de atos-incompatível com o ato de recorrer só 

será tida como aceitação, se não houver expressa ressalva. (grifou-se). 

Colaciono também o entendimento jurisprudencial do E. Tribunal de Justiça 

do Rio Grande do Sul: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. 

PETICIONAMENTO POSTERIOR. CUMPRIMENTO DA SENTENÇA. AUSÊNCIA 

DE INTERESSE RECURSAL. ACEITAÇÃO TÁCITA DA DECISÃO. ART. 1.000 

DO NCPC. ATO INCOMPATÍVEL COM A VONTADE DE RECORRER. 

RECURSO NÃO CONHECIDO. (Recurso Cível Nº 71006526404, Quarta 

Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Ricardo Pippi Schmidt, 

Julgado em 10/03/2017) Ante o exposto, REJEITO os presentes embargos 

de declaração (ID 9188605), e tendo em vista o depósito do valor 

acostado no ID 9480450, bem como a manifestação da parte reclamante 

constante no ID 9547651, dou por cumprida a obrigação a cargo da parte 

reclamada. Julgo extinto o feito, com fundamento no art. 924, II, do NCPC. 

Expeça-se alvará para levantamento da quantia depositada em juízo, 

observando-se os dados bancários apresentados no ID 9547651. Isento 

de custas e honorários. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Com o 

trânsito em julgado, arquive-se. Sorriso/MT, 12 de dezembro de 2017. 

JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001825-97.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE LINDOLFO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA PROCESSO N. 

1001825-97.2016.8.11.0040 (D) I - Tendo em vista o depósito do valor 

acostado no ID 11093462, bem como a manifestação da parte reclamante 

constante no ID 10362633, dou por cumprida a obrigação a cargo da parte 

reclamada. II - Julgo extinto o feito, com fundamento no art. 924, II, do 

NCPC. III - Expeça-se alvará para levantamento da quantia depositada em 

juízo, observando-se os dados bancários apresentados no ID 1036633, 

porquanto o D. Patrono possui poderes específicos para receber o 

montante, conforme instrumento de procuração do ID 1955702. IV - Isento 

de custas e honorários. V - Publique-se. Registre-se. Intimem-se. VI - Com 

o trânsito em julgado, arquive-se. Sorriso/MT, 12 de dezembro de 2017. 

JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001531-11.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ELDE FERNANDO SOUSA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE SORRISO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT0004705A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA PROCESSO N. 

1001531-11.2017.8.11.0040 (D) I - Tendo em vista o depósito do valor 

acostado no ID 11084390, bem como a manifestação da parte reclamante 

constante no ID 1045571, dou por cumprida a obrigação a cargo da parte 

reclamada. II - Julgo extinto o feito, com fundamento no art. 924, II, do 

NCPC. III - Expeça-se alvará para levantamento da quantia depositada em 

juízo, observando-se os dados bancários apresentados no ID 1045571. IV 

- Isento de custas e honorários. V - Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

VI - Com o trânsito em julgado, arquive-se. Sorriso/MT, 12 de dezembro de 

2017. JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000573-25.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DWT DO BRASIL FERRAMENTAS LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEXSANDRO GOMES DE OLIVEIRA OAB - PR40530 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA PROCESSO N. 

1000573-25.2017.8.11.0040 (D) I - Tendo em vista o depósito do valor 

acostado no ID 11093327, bem como a manifestação da parte reclamante 

constante no ID 10009270, dou por cumprida a obrigação a cargo da parte 

reclamada. II - Julgo extinto o feito, com fundamento no art. 924, II, do 

NCPC. III - Expeça-se alvará para levantamento da quantia depositada em 

juízo, observando-se os dados bancários apresentados no ID 10009270. 

IV - Isento de custas e honorários. V - Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. VI - Com o trânsito em julgado, arquive-se. Sorriso/MT, 12 de 

dezembro de 2017. JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010074-15.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO RICARDO FRANKI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 
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CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA PROCESSO N. 

8010074-15.2016.8.11.0040 (D) I - Tendo em vista o depósito do valor 

acostado no ID 9079146, bem como a manifestação da parte reclamante 

constante no ID 9234069, dou por cumprida a obrigação a cargo da parte 

reclamada. II - Julgo extinto o feito, com fundamento no art. 924, II, do 

NCPC. III - Expeça-se alvará para levantamento da quantia depositada em 

juízo, observando-se os dados bancários apresentados no ID 9234069. IV 

- Isento de custas e honorários. V - Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

VI - Com o trânsito em julgado, arquive-se. Sorriso/MT, 12 de dezembro de 

2017. JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001655-91.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JANAINA BACON MANFIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIANE VIZZOTTO OAB - MT12679-B (ADVOGADO)

NEVIO MANFIO OAB - MT16226/B (ADVOGADO)

ANDREIA CRISTIANE HECK OAB - MT16253/B-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA PROCESSO N. 

1001655-91.2017.8.11.0040 (D) I - Tendo em vista o depósito do valor 

acostado no ID 11085025, bem como a manifestação da parte reclamante 

constante no ID 10422658, dou por cumprida a obrigação a cargo da parte 

reclamada. II - Julgo extinto o feito, com fundamento no art. 924, II, do 

NCPC. III - Expeça-se alvará para levantamento da quantia depositada em 

juízo, observando-se os dados bancários apresentados no ID 10422658. 

IV - Isento de custas e honorários. V - Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. VI - Com o trânsito em julgado, arquive-se. Sorriso/MT, 12 de 

dezembro de 2017. JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001349-25.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MALGARETE DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE SORRISO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT0004705A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA PROCESSO N. 

1001349-25.2017.8.11.0040 (D) I - Tendo em vista o depósito acostado no 

ID 11013633, bem como a manifestação da parte reclamante constante no 

ID 11034827, dou por cumprida a obrigação a cargo da parte reclamada. II 

- Expeça-se alvará para levantamento da quantia depositada, 

observando-se os dados bancários apresentados no ID 11034827. III - 

Julgo extinto o feito, com fundamento no art. 924, II, do NCPC. IV - Isento 

de custas e honorários. V - Publique-se. Registre-se. Intimem-se. VI - Com 

o trânsito em julgado, arquive-se. Sorriso/MT, 12 de dezembro de 2017. 

JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000748-19.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO JOCEMAR PEDROSO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL HENRIQUE DE MELO OAB - MT0012671A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. (REQUERIDO)

MULTIPLUS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT0019023A (ADVOGADO)

DECIO FLAVIO GONCALVES TORRES FREIRE OAB - MG0056543A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA PROCESSO N. 

1000748-19.2017.8.11.0040 (D) I - Tendo em vista o depósito acostado no 

ID 11078062, bem como a manifestação da parte reclamante constante no 

ID 10791042, dou por cumprida a obrigação a cargo da parte reclamada. II 

- Expeça-se alvará para levantamento da quantia depositada, 

observando-se os dados bancários apresentados no ID 10791042. III - 

Julgo extinto o feito, com fundamento no art. 924, II, do NCPC. IV - Isento 

de custas e honorários. V - Publique-se. Registre-se. Intimem-se. VI - Com 

o trânsito em julgado, arquive-se. Sorriso/MT, 12 de dezembro de 2017. 

JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000871-17.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS DOS SANTOS RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT0008343A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA PROCESSO N. 

1000871-17.2017.8.11.0040 (D) I - Tendo em vista o depósito do valor 

acostado no ID 10174391, bem como a manifestação da parte reclamante 

constante no ID 11094154, dou por cumprida a obrigação a cargo da parte 

reclamada. II - Julgo extinto o feito, com fundamento no art. 924, II, do 

NCPC. III - Expeça-se alvará para levantamento da quantia depositada em 

juízo, observando-se os dados bancários apresentados no ID 11094154. 

IV - Isento de custas e honorários. V - Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. VI - Com o trânsito em julgado, arquive-se. Sorriso/MT, 12 de 

dezembro de 2017. JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003410-53.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOCEMAR SOARES BANDEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMILLA THUANY SOUZA AMARAL OAB - MT0020131A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA PROCESSO N. 

1003410-53.2017.8.11.0040 (D) I - Tendo em vista o depósito do valor 

acostado no ID 11050686, bem como a manifestação da parte reclamante 

constante no ID 11055009, dou por cumprida a obrigação a cargo da parte 

reclamada. II - Julgo extinto o feito, com fundamento no art. 924, II, do 

NCPC. III - Expeça-se alvará para levantamento da quantia depositada em 

juízo, observando-se os dados bancários apresentados no ID 11055009. 

IV - Isento de custas e honorários. V - Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. VI - Com o trânsito em julgado, arquive-se. Sorriso/MT, 12 de 

dezembro de 2017. JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010206-09.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CHESTER RICARDO AGOSTINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CHESTER RICARDO AGOSTINI OAB - MT0012699A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO OAB - MT0007627S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA PROCESSO N. 

8010206-09.2015.8.11.0040 (D) I - Tendo em vista o depósito do valor 

acostado no ID 11039739, bem como a manifestação da parte reclamante 

constante no ID 11039738, dou por cumprida a obrigação a cargo da parte 

reclamada. II - Julgo extinto o feito, com fundamento no art. 924, II, do 

NCPC. III - Expeça-se alvará para levantamento da quantia depositada em 

juízo, observando-se os dados bancários apresentados no ID 11039738. 

IV - Isento de custas e honorários. V - Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. VI - Com o trânsito em julgado, arquive-se. Sorriso/MT, 13 de 

dezembro de 2017. JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011176-09.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALFREDO DENTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EB COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA (REQUERIDO)

NOKIA BRASIL TECNOLOGIA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLAUDIO DA SILVA FERREIRA OAB - GO0032958A (ADVOGADO)

WILSON ROBERTO PEIXOTO JUNIOR OAB - MT0008032A-B (ADVOGADO)

Outros Interessados:

ALEX CARVALHO (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

PROCESSO N. 8011176-09.2015.8.11.0040 (O) I - Tendo em vista o 

depósito acostado no Id. 10897001, bem como a manifestação da parte 

exequente (Id. 11055429), dou por cumprida a obrigação a cargo da parte 

executada. II - Expeça-se alvará para levantamento da totalidade do valor 

depositado em Juízo, observando-se os dados bancários apresentados 

no Id. 11055429. III - Julgo extinto o feito, com fundamento no art. 924, II, do 

NCPC. IV - Isento de custas e honorários. V - Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. VI - Com o trânsito em julgado, arquive-se. Sorriso/MT, 14 de 

dezembro de 2017. JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010232-70.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL CACIOLATO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BARCELONA COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BRUNO FELIPE MONTEIRO COELHO OAB - MT0014559A-A (ADVOGADO)

JOSE GUILHERME CARNEIRO QUEIROZ OAB - SP0163613A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

PROCESSO N. 8010232-70.2016.8.11.0040 (O) I - Tendo em vista o 

depósito acostado no Id. 11125684, dou por cumprida a obrigação a cargo 

da parte executada. II - Expeça-se alvará para levantamento da totalidade 

do valor depositado em Juízo, observando-se os dados bancários 

apresentados no Id. 11030929. III - Julgo extinto o feito, com fundamento 

no art. 924, II, do NCPC. IV - Isento de custas e honorários. V - 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. VI - Com o trânsito em julgado, 

arquive-se. Sorriso/MT, 14 de dezembro de 2017. JACOB SAUER, Juiz de 

Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003351-02.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FALCAO COMERCIO DE ROLAMENTOS E PECAS EIRELI - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARINA ROMAO CALVO OAB - MT19370/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE DE DAVID OAB - RS0084740A (ADVOGADO)

EDUARDO MATZENBACHER ZARPELON OAB - RS56214 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

PROCESSO N. 1003351-02.2016.8.11.0040 (O) I - Tendo em vista o 

depósito acostado no Id. 11131911, bem como a manifestação da parte 

exequente (Id. 10716037), dou por cumprida a obrigação a cargo da parte 

executada. II - Expeça-se alvará para levantamento da totalidade do valor 

depositado em Juízo, observando-se os dados bancários apresentados 

no Id. 10716037. III - Julgo extinto o feito, com fundamento no art. 924, II, do 

NCPC. IV - Isento de custas e honorários. V - Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. VI - Com o trânsito em julgado, arquive-se. Sorriso/MT, 14 de 

dezembro de 2017. JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002084-58.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS PAULINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEM PARAR EXPRESS LTDA (REQUERIDO)

CGMP - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CASSIO RAMOS HAANWINCKEL OAB - PR0105688A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

PROCESSO N. 1002084-58.2017.8.11.0040 (O) I - Tendo em vista o 

depósito acostado no Id. 10807677, bem como a manifestação da parte 

exequente (Id. 10815277), dou por cumprida a obrigação a cargo da parte 

executada. II - Expeça-se alvará para levantamento da totalidade do valor 

depositado em Juízo, observando-se os dados bancários apresentados 

no Id. 10815277. III - Julgo extinto o feito, com fundamento no art. 924, II, do 

NCPC. IV - Isento de custas e honorários. V - Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. VI - Com o trânsito em julgado, arquive-se. Sorriso/MT, 14 de 

dezembro de 2017. JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002648-37.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA LEITE VARGAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL ZAVAREZE OAB - MT0010149A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT0019023A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA PROCESSO N. 

1002648-37.2017.8.11.0040 (D) I - Tendo em vista o depósito do valor 

acostado no ID 10847192, bem como a manifestação da parte reclamante 

constante no ID 10890174, dou por cumprida a obrigação a cargo da parte 

reclamada. II - Julgo extinto o feito, com fundamento no art. 924, II, do 

NCPC. III - Expeça-se alvará para levantamento da quantia depositada em 

juízo, observando-se os dados bancários apresentados no ID 10890174. 

IV - Isento de custas e honorários. V - Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. VI - Com o trânsito em julgado, arquive-se. Sorriso/MT, 14 de 

dezembro de 2017. JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002513-25.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE DA SILVA GIEHL (REQUERENTE)
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CLEMAR LUIZ MENEGON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL ZAVAREZE OAB - MT0010149A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA PROCESSO N. 

1002513-25.2017.8.11.0040 (D) I - Tendo em vista o depósito do valor 

acostado no ID 11039508, bem como a manifestação da parte reclamante 

constante no ID 11049807, dou por cumprida a obrigação a cargo da parte 

reclamada. II - Julgo extinto o feito, com fundamento no art. 924, II, do 

NCPC. III - Expeça-se alvará para levantamento da quantia depositada em 

juízo, observando-se os dados bancários apresentados no ID 11049807. 

IV - Isento de custas e honorários. V - Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. VI - Com o trânsito em julgado, arquive-se. Sorriso/MT, 14 de 

dezembro de 2017. JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000153-54.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ROSA DE OLIVEIRA SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

PROCESSO N. 1000153-54.2016.8.11.0040 (O) I - Tendo em vista o 

depósito acostado no Id. 11076236, bem como a manifestação da parte 

exequente (Id. 10938219), dou por cumprida a obrigação a cargo da parte 

executada. II - Expeça-se alvará para levantamento da totalidade do valor 

depositado em Juízo, observando-se os dados bancários apresentados 

no Id. 10938219. III - Julgo extinto o feito, com fundamento no art. 924, II, do 

NCPC. IV - Isento de custas e honorários. V - Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. VI - Com o trânsito em julgado, arquive-se. Sorriso/MT, 14 de 

dezembro de 2017. JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001906-46.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MATILDE KREIN MACHADO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S/A (REQUERIDO)

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

PROCESSO N. 1001906-46.2016.8.11.0040 (O) I - Tendo em vista o 

depósito acostado no Id. 11041788, bem como a manifestação da parte 

exequente (Id. 11033760), dou por cumprida a obrigação a cargo da parte 

executada. II - Expeça-se alvará para levantamento da totalidade do valor 

depositado em Juízo, observando-se os dados bancários apresentados 

no Id. 11033760. III - Julgo extinto o feito, com fundamento no art. 924, II, do 

NCPC. IV - Isento de custas e honorários. V - Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. VI - Com o trânsito em julgado, arquive-se. Sorriso/MT, 14 de 

dezembro de 2017. JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003202-06.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MRAIA DE LOUDES GONCALVES NUNES (REQUERENTE)

MARIA VILMA NUNES LIMA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE SORRISO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT0004705A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

PROCESSO N. 1003202-06.2016.8.11.0040 (O) I - Tendo em vista o 

depósito acostado no Id. 11084104, bem como a manifestação da parte 

exequente (Id. 11142109), dou por cumprida a obrigação a cargo da parte 

executada. II - Expeça-se alvará para levantamento da totalidade do valor 

depositado em Juízo, observando-se os dados bancários apresentados 

no Id. 11142109. III - Julgo extinto o feito, com fundamento no art. 924, II, do 

NCPC. IV - Isento de custas e honorários. V - Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. VI - Com o trânsito em julgado, arquive-se. Sorriso/MT, 14 de 

dezembro de 2017. JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000963-92.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINHA DE JESUS SILVA MENDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

PROCESSO N. 1000963-92.2017.8.11.0040 (O) I - Tendo em vista o 

depósito acostado no Id. 11038016, bem como a manifestação da parte 

exequente (Id. 11008548), dou por cumprida a obrigação a cargo da parte 

executada. II - Expeça-se alvará para levantamento da totalidade do valor 

depositado em Juízo, observando-se os dados bancários apresentados 

no Id. 11008548. III - Julgo extinto o feito, com fundamento no art. 924, II, do 

NCPC. IV - Isento de custas e honorários. V - Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. VI - Com o trânsito em julgado, arquive-se. Sorriso/MT, 14 de 

dezembro de 2017. JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010797-68.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIEL DORNELLES LAGEMANN (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL HENRIQUE DE MELO OAB - MT0012671A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC SORRISO LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA OAB - MT0006551S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

PROCESSO N. 8010797-68.2015.8.11.0040 (O) I - Tendo em vista o 

depósito acostado no Id. 11119549, bem como a manifestação da parte 

exequente (Id. 10231992), dou por cumprida a obrigação a cargo da parte 

executada. II - Expeça-se alvará para levantamento da totalidade do valor 

depositado em Juízo, observando-se os dados bancários apresentados 

no Id. 10231992. III - Julgo extinto o feito, com fundamento no art. 924, II, do 

NCPC. IV - Isento de custas e honorários. V - Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. VI - Com o trânsito em julgado, arquive-se. Sorriso/MT, 14 de 

dezembro de 2017. JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002573-32.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS JESUS BRASIL MENDONCA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC SORRISO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

KAMILA MICHIKO TEISCHMANN OAB - MT0016962A-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER
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PROCESSO N. 1002573-32.2016.8.11.0040 (O) I - Tendo em vista o 

depósito acostado no Id. 10870987, bem como a manifestação da parte 

exequente (Id. 11052763), dou por cumprida a obrigação a cargo da parte 

executada. II - Expeça-se alvará para levantamento da totalidade do valor 

depositado em Juízo, observando-se os dados bancários apresentados 

no Id. 11052763. III - Julgo extinto o feito, com fundamento no art. 924, II, do 

NCPC. IV - Isento de custas e honorários. V - Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. VI - Com o trânsito em julgado, arquive-se. Sorriso/MT, 14 de 

dezembro de 2017. JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002015-60.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JUNIOR VITORINO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

PROCESSO N. 1002015-60.2016.8.11.0040 (O) I - Tendo em vista o 

depósito acostado no Id. 5504966, bem como a manifestação da parte 

exequente (Id. 5800598), dou por cumprida a obrigação a cargo da parte 

executada. II - Expeça-se alvará para levantamento da totalidade do valor 

depositado em Juízo, observando-se os dados bancários apresentados 

no Id. 5800598. III - Julgo extinto o feito, com fundamento no art. 924, II, do 

NCPC. IV - Isento de custas e honorários. V - Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. VI - Com o trânsito em julgado, arquive-se. Sorriso/MT, 14 de 

dezembro de 2017. JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003432-14.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL MORAIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMILLA THUANY SOUZA AMARAL OAB - MT0020131A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

PROCESSO N. 1003432-14.2017.8.11.0040 (O) I - Tendo em vista o 

depósito acostado no Id. 11147711, bem como a manifestação da parte 

exequente (Id. 11033343), dou por cumprida a obrigação a cargo da parte 

executada. II - Expeça-se alvará para levantamento da totalidade do valor 

depositado em Juízo, observando-se os dados bancários apresentados 

no Id. 11033343. III - Julgo extinto o feito, com fundamento no art. 924, II, do 

NCPC. IV - Isento de custas e honorários. V - Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. VI - Com o trânsito em julgado, arquive-se. Sorriso/MT, 14 de 

dezembro de 2017. JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003430-44.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LEOMAIRA DA MACEDA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMILLA THUANY SOUZA AMARAL OAB - MT0020131A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

PROCESSO N. 1003430-44.2017.8.11.0040 (O) I - Tendo em vista o 

depósito acostado no Id. 10922226, bem como a manifestação da parte 

exequente (Id. 11033137), dou por cumprida a obrigação a cargo da parte 

executada. II - Expeça-se alvará para levantamento da totalidade do valor 

depositado em Juízo, observando-se os dados bancários apresentados 

no Id. 11033137. III - Julgo extinto o feito, com fundamento no art. 924, II, do 

NCPC. IV - Isento de custas e honorários. V - Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. VI - Com o trânsito em julgado, arquive-se. Sorriso/MT, 14 de 

dezembro de 2017. JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003212-16.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GILIARDO MARQUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMILLA THUANY SOUZA AMARAL OAB - MT0020131A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

PROCESSO N. 1003212-16.2017.8.11.0040 (O) I - Tendo em vista o 

depósito acostado no Id. 11051321, bem como a manifestação da parte 

exequente (Id. 11054915), dou por cumprida a obrigação a cargo da parte 

executada. II - Expeça-se alvará para levantamento da totalidade do valor 

depositado em Juízo, observando-se os dados bancários apresentados 

no Id. 11054915. III - Julgo extinto o feito, com fundamento no art. 924, II, do 

NCPC. IV - Isento de custas e honorários. V - Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. VI - Com o trânsito em julgado, arquive-se. Sorriso/MT, 14 de 

dezembro de 2017. JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000747-68.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDA RENATA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S/A /VIVO S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

PROCESSO N. 1000747-68.2016.8.11.0040 (O) I - Tendo em vista o 

depósito acostado no Id. 11125372, bem como a manifestação da parte 

exequente (Id. 11116710), dou por cumprida a obrigação a cargo da parte 

executada. II - Expeça-se alvará para levantamento da totalidade do valor 

depositado em Juízo, observando-se os dados bancários apresentados 

no Id. 11116710. III - Julgo extinto o feito, com fundamento no art. 924, II, do 

NCPC. IV - Isento de custas e honorários. V - Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. VI - Com o trânsito em julgado, arquive-se. Sorriso/MT, 14 de 

dezembro de 2017. JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000174-30.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

PROCESSO N. 1000174-30.2016.8.11.0040 (O) I - Tendo em vista o 

depósito acostado no Id. 11131865, bem como a manifestação da parte 

exequente (Id. 11078471), dou por cumprida a obrigação a cargo da parte 

executada. II - Expeça-se alvará para levantamento da totalidade do valor 

depositado em Juízo, observando-se os dados bancários apresentados 

no Id. 11078471. III - Julgo extinto o feito, com fundamento no art. 924, II, do 

NCPC. IV - Isento de custas e honorários. V - Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. VI - Com o trânsito em julgado, arquive-se. Sorriso/MT, 14 de 

dezembro de 2017. JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000187-92.2017.8.11.0040
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Parte(s) Polo Ativo:

SOLANGE FATIMA BATISTA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE SORRISO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT0004705A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

PROCESSO N. 1000187-92.2017.8.11.0040 (O) I - Tendo em vista o 

depósito acostado no Id. 11118222, bem como a manifestação da parte 

exequente (Id. 11142986), dou por cumprida a obrigação a cargo da parte 

executada. II - Expeça-se alvará para levantamento da totalidade do valor 

depositado em Juízo, observando-se os dados bancários apresentados 

no Id. 11142986. III - Julgo extinto o feito, com fundamento no art. 924, II, do 

NCPC. IV - Isento de custas e honorários. V - Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. VI - Com o trânsito em julgado, arquive-se. Sorriso/MT, 14 de 

dezembro de 2017. JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000950-93.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DO SOCORRO LEAL DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT0008343A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA PROCESSO N. 

1000950-93.2017.8.11.0040 (D) I - Não havendo comprovação do alegado 

(ID 8213672), rejeito a justificativa da reclamante, e em razão de sua 

ausência na audiência de conciliação (ID 8234594), com fundamento no 

art. 51, I, da Lei nº 9.099/95, JULGO EXTINTO este processo, sem 

julgamento de mérito. II - Custas pela parte reclamante (Lei n.º 9.099/95, 

art. 51, §2º, e Enunciado 28 do FONAJE). III - Publique-se. Registre-se. 

Intime-se o polo ativo, já com o cálculo das custas a pagar. IV - Com o 

trânsito em julgado - e cumprido o art. 467 da CNGC em caso de 

inadimplemento das custas processuais - arquive-se. Sorriso/MT, 12 de 

dezembro de 2017. JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010106-25.2013.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DEIDIANE LIMA ALVES POLETO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CENECT - CENTRO INTEGRADO DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA 

LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO)

ELENIR MARIA GANZER COELHO FERNANDES OAB - MT0019107A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA PROCESSO N. 

8010106-25.2013.8.11.0040 (D) I - Tendo em vista o depósito do valor 

acostado no ID 10716567, bem como a manifestação da parte reclamante 

constante no ID 10921717, dou por cumprida a obrigação a cargo da parte 

reclamada. II - Julgo extinto o feito, com fundamento no art. 924, II, do 

NCPC. III - Expeça-se alvará para levantamento da quantia depositada em 

juízo, observando-se os dados bancários apresentados no ID 10921717. 

IV - Isento de custas e honorários. V - Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. VI - Com o trânsito em julgado, arquive-se. Sorriso/MT, 12 de 

dezembro de 2017. JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011043-69.2012.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA VIGANO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIANE VIZZOTTO OAB - MT12679-B (ADVOGADO)

ANDREIA CRISTIANE HECK OAB - MT16253/B-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANHANGUERRA EDUCACIONAL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA CAROLINA REMIGIO DE OLIVEIRA OAB - MG0086844A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA PROCESSO N. 

8011043-69.2012.8.11.0040 (D) I - Tendo em vista o depósito do valor 

acostado no ID 9773365, bem como a manifestação da parte reclamante 

constante no ID 10224082, dou por cumprida a obrigação a cargo da parte 

reclamada. II - Julgo extinto o feito, com fundamento no art. 924, II, do 

NCPC. III - Expeça-se alvará para levantamento da quantia depositada em 

juízo, observando-se os dados bancários apresentados no ID 10224082. 

IV - Isento de custas e honorários. V - Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. VI - Com o trânsito em julgado, arquive-se. Sorriso/MT, 12 de 

dezembro de 2017. JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010242-85.2014.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JUCELI ANTÔNIO MOLINARI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Nadja Laura Pleutim de Deus OAB - MT0010382A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NET SERVICOS DE COMUNICACAO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA PROCESSO N. 

8010242-85.2014.8.11.0040 (D) I - Tendo em vista o depósito do valor 

acostado no ID 10314067, bem como a manifestação da parte reclamante 

constante no ID 10638652, dou por cumprida a obrigação a cargo da parte 

reclamada. II - Julgo extinto o feito, com fundamento no art. 924, II, do 

NCPC. III - Expeça-se alvará para levantamento da quantia depositada em 

juízo, observando-se os dados bancários apresentados no ID 10638652. 

IV - Isento de custas e honorários. V - Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. VI - Com o trânsito em julgado, arquive-se. Sorriso/MT, 12 de 

dezembro de 2017. JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005191-13.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CARMELITANO LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO KOCH OAB - MT0007299A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RICARDO ACCACIO MOREIRA DE MELLO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA PROCESSO N. 

1005191-13.2017.8.11.0040 (D) I - Alegando a parte exequente 

desinteresse no prosseguimento da ação (ID 10304131), julgo extinto este 

feito, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, VIII, do NCPC. 

II - Sem custas. III - Publique-se. Registre-se. Intime-se. Arquive-se. 

Sorriso/MT, 12 de dezembro de 2017. JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000251-39.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALAN VINICIUS RADIN (EXEQUENTE)
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JOANNE VIAPIANA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PASSAREDO TRANSPORTES AEREOS LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EMANUELLE MANDU GAIA OAB - MT0019539A (ADVOGADO)

MARCO AURELIO CHARAF BDINE OAB - SP143145 (ADVOGADO)

MAISA ALVES DO CARMO OAB - MT0014755A-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA PROCESSO N. 

1000251-39.2016.8.11.0040 (D) Decido a lide, com dispensa do relatório 

(Lei n.º 9.099/95, art. 38). Pretende os exequentes ALAN VINICIUS RADIN 

e JOANNE VIAPIANA o cumprimento da sentença condenatória prolatada 

por esse juízo em face da executada PASSAREDO TRANSPORTES 

AÉREOS S/A, para a realização de crédito no valor de R$7.158,90 (sete 

mil cento e cinquenta e oito reais e noventa centavos), conforme cálculo 

de atualização realizado no ID 9019353. Em que pesem as medidas 

constritivas requeridas, verifico que tramita processo de recuperação 

judicial perante ao juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Ribeirão Preto/SP, 

sob o n. 0959104-15.2012.8.26.0506 (ID 1545524). Nesse contexto, o 

enunciado 51 do FONAJE aduz que “os processos de conhecimento 

contra empresas sob liquidação extrajudicial, concordata ou recuperação 

judicial devem prosseguir até a sentença de mérito, para constituição do 

título executivo judicial, possibilitando a parte habilitar o seu crédito, no 

momento oportuno, pela via própria (nova redação – XXI Encontro – 

Vitória/ES)”. No presente caso, a prestação jurisdicional deste Juizado 

Especial concluiu-se com o encerramento da fase de conhecimento (ID 

3295142), recaindo a competência para execução do título executivo 

judicial ao juízo da recuperação judicial, de modo a possibilitar que a parte 

exequente habilite seu crédito pela via adequada, conforme orientação 

jurisprudencial: EMBARGOS A EXECUÇÃO. EMPRESA EM FASE DE 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HABILITAÇÃO DO CRÉDITO EM JUÍZO 

UNIVERSAL QUE SE IMPÕE. APLICAÇÃO DA LEI 11.101/05 E ENUNCIADO 

N.º 51 DO FONAJE. SENTENÇA MANTIDA NA SUA INTEGRALIDADE. 

Estando a parte em recuperação judicial, o Juízo que a deferiu torna-se 

indivisível, motivo pelo qual havendo o título executivo, deve ocorrer a 

habilitação do crédito no Juízo Universal. RECURSO DESPROVIDO. 

(Recurso Cível Nº 71005185301, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas 

Recursais, Relator: Roberto Carvalho Fraga, Julgado em 30/06/2015). 

IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMPRESA EM 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL. TÍTULO EXECUTIVO JÁ CONSTITUÍDO. 

IMPOSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO PERANTE O JUIZADO ESPECIAL. 

NECESSIDADE DE HABILITAÇÃO DO CRÉDITO PELA VIA PRÓRIA. 

APLICAÇÃO DO ENUNCIADO 51 DO FONAJE. SENTENÇA REFORMADA. 

RECURSO PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71003756954, Segunda Turma 

Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Vivian Cristina Angonese 

Spengler, Julgado em 12/12/2012). Ante o exposto, JULGO EXTINTA a 

execução nos termos do art. 485, IV, do NCPC, entregando-se a parte 

exequente, caso requerido, certidão do seu crédito, a fim de possibilitar 

eventual habilitação junto ao juízo da recuperação judicial. Sem honorários 

e custas (Lei n.º 9.099/95, art. 55). Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Com o trânsito em julgado, arquive-se. Sorriso/MT, 12 de dezembro de 

2017. JACOB SAUER, Juiz de Direito.

1ª Vara Criminal

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 171685 Nr: 4394-54.2017.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOCIVALDO CARNEIRO ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÉLIDE MANZINI DE CAMPOS - 

OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JOCIVALDO CARNEIRO ARAUJO, Cpf: 

05331219144, Rg: 2894692, Filiação: Maria de Lourdes Pereira Silva e 

Joacir Carneiro de Araujo, data de nascimento: 03/09/1991, brasileiro(a), 

natural de Axixa do Tocantins-TO, solteiro(a), operador de maquinas, 

Telefone 66 9 9712 5497. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, via de 

sua agetne signatária, no uso de suas atribuições legais, vem à presença 

de Vossa Excelência, com base no Inquérito Policial incluso Oferecer 

denúncia em face de Rodrigo Carneiro Cruz, Marcos Pereira Ciqueira, 

Douglas Olieira Rolveda, Jocivaldo Carneiro Araújo, e Alan Ferreira, todos 

qualifiados nos autos, pela pratica dos fatos a seguir transcritos. Noticiam 

os autos que na data e 03/01/2017, por volta das 14h00min, no 

estabelecimento comercial Otica e Relojoaria Dillane esta urbe, os 

acusados em concurso de agentes mediante violência e grave ameaça, 

exercida com emprego de arma de fogo, subtrairam para si ou para 

outrem, 159 pingentes, 04 correntes, 16 anéis, 10 partes de brinco, 98 

unidade de brincos, 01 relógio, 03 aparelhos de telefones celular 

Sansumg, bens esses avaliados em R$ 30.000,00 além de muitos outros 

objetos não discriminados de propriedade da Vítyima Valquirio Navarro 

Fernandes. Consta, ainda que nasmesmas ocasiões de tempo e local 

citadas anteriormente, todos os acusados, concientes e dolosamente, 

associaram-se em mais 03 pessoas emquadrilha ou bando para o fim de 

cometerem crimes. Segundo restou apurado, nas condições de tempo e 

lugar acima mencionados, que a vítima encontrava-se no inerior de seu 

esabelecimento comercial, quando então um dos increpados adentrou ao 

local passando-se por um cliente e foi atendido por uma das funcionárias, 

Na sequencia, outro elelmento entru no inerior da referida loja, e sacando 

de uma arma de fogo, rendeu o segurança e fehcou a porta do local. E 

certo que ao que consta o segurança da loja logrou em acionar o botão de 

pânico,deslocando um empresa de segurança privada até o local,sendo 

que os assaltantes ao notarem sua presença, partiram em retirada, 

levando onsigo a res furtiva, e, evadindo-se do local em um veículo celta 

de cor vermelha. Acionada a Polícia Militar passou a empreender 

diligências na tentativa de descobrie a autoria do roubo, logrando em 

localizar o veículo utilizado na fuga em uma zona de mata, surpreendendo 

os increpados que, antes de evadirem-se pelo interor do matagal. ainda 

trocaram tiros com a polícia. Em conituindade às diligências os milicanos 

obtiveram informações de que o acusado Rodrigo, estaria de posse de 

alguns objetos roubados, sendoque ao realizarem a abordagem de seu 

vepiculo, localizaram noseu inerior parte da res furtiva. em buscas nas 

residêncis e Marcos e Douglas, mais bjetos roubados foram localizados. 

Diante dos fatos, os acusados foram pesos em flagrante delito pelo crime 

de formação de quadrilha. Posto isso o Ministério Público oferece denúncia 

em face de Rodrigo Carneiro Cruz, Marcos Pereira Siruqeira, Douglas 

Oliveira Rolveda e Jocivaldo Cerneiro Araujo, como incursos nas penas do 

artigo 288 e Artigo 157, § 2º, incisos I e II do CP, requerendo que recebida 

e autuada esta sejam os mesmos citados para responderem acusação por 

escrito no prazo de 10 (dez) dias.

Despacho :  P rocesso  n º .  4394 -54 . 2 0 1 7 . 8 1 1 . 0 0 4 0 . C ó d i g o 

nº171685.Vistos.Defiro o pedido de citação editalícia feito pelo MP fl. 360, 

e determino a citação por edital do denunciado Jocivaldo Carneiro Araujo, 

com o prazo de 15 (quinze) dias, conforme disposto no artigo 361 do 

CPP.Decorrido o prazo, sem a apresentação de defesa preliminar o qual 

deverá ser certificado, abra-se vistas dos autos ao MP. Em caso de 

apresentação de defesa preliminar, venham os autos conclusos.Ciência 

ao MP.Cumpra-se.Sorriso, 17 de julho de 2017.Emanuelle Chiaradia 

Navarro ManoJuíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Carlos Eugênio Comelli, 

digitei.

Sorriso, 03 de outubro de 2017

Claudete Scatolin Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

2ª Vara Criminal

Expediente
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 159476 Nr: 8842-07.2016.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JBM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÉLIDE MANZINI DE CAMPOS - 

OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO KOCH - 

OAB:7299-B

 Certifico e dou fé, que remeto o presente para INTIMAÇÃO da parte 

requerida a fim de apresentar suas alegações finais, no prazo legal.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 182720 Nr: 10700-39.2017.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSUÉ COSTA SOUSA (DYISON COSTA 

SANTOS)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JOSUÉ COSTA SOUSA (DYISON COSTA 

SANTOS), Cpf: 03139421109, Rg: 2096689, Filiação: Maria Nazaré Costa 

Sousa* e Francisco Paixão Sousa, data de nascimento: 16/05/1993, 

brasileiro(a), convivente, eletricista, Telefone 66 9 9636 7544. atualmente 

em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: (...) Noticiam os autos que na data de 21 de junho de 

2016, por volta das 14:00 horas, na residência localizada na Avenida 

Curitiba, nº 820, jardim Amazonas, os denunciados Josué Costa Souza e 

Dirla Alves Neves, com unidade de designios, durante reposuo noturno, 

substrairam para si ou para outrem, 01 (una) TV de marca Samsung de 32 

polegadas, um colar de cor dourado, um aparelho de DVD marca Sony, 01 

(um) cooler presonalziado, 01 (uma ) carteira feminina de cor rosa, uma 

bolsinha de cor preta, dentre outros em prejuízo da vítima Cleber porto dos 

Santos. (...) Posto isto, o Ministério Público oferece denúncia em face de 

Josue Costa Souza (...), com incurso por duas vezes no art. 155, § 1º e § 

4º inciso IV do Código Penal, em continuidade delitiva, (...).

Despacho: VISTO/MV. Destarte, considerando que o réu JOSUÉ COSTA 

SOUSA, embora citada pessoalmente não apresentou defesa escrita, nos 

termos do artigo 263ss do CPP, NOMEIO, doravante, para patrocinar os 

interesses e defesa da ré, forte no primado constitucional dos incisos LIV 

e LV do artigo 5º da CF/88 e corolários normativos infraconstitucionais, a 

DEFENSORIA PÚBLICA, a qual designará algum de seus DEFENSORES 

PÚBLICOS, o qual desempenhará tal múnus público segundo a fé do seu 

grau acadêmico e por força da disposição estanque no artigo 134 da 

CF/88 e norma correlata da respectiva lei orgânica funcional da Defensoria 

Pública do Estado de Mato Grosso. Acerca desta nomeação e/ou 

intimação para manifestação no prazo legal, bem como para todas as 

demais, sempre intime pessoalmente o(a) diligente defensor(a) público(a) 

em referência. Apresentada defesa, vista ao MPE e após a conclusão, 

mediante correta triagem. Do Desmembramento Considerando que o réu 

JOSUÉ COSTA SOUSA, até o presente momento ainda não fora 

devidamente citado, face fuga do distrito da culpa, com o objetivo de evitar 

prejuízos ao regular andamento da liturgia procedimental e delongas na 

tramitação do processo, DETERMINO, o desmembramento do processo 

com relação a esta, 'ex vi' do teor do contido no art. 80 do Código de 

Processo Penal. A secretaria, por ocasião do desmembramento do 

processo, deverá certificar, de forma pormenorizada, fazendo-se constar 

a perfeita indicação da ré e seus processos. Realizado o 

desmembramento, promova a citação da ré por edital na forma e prazo do 

artigo 361 do CPP, o qual será publicado uma vez no DJE. Superado o 

prazo da citação ficta, certifique e à conclusão para fins do artigo 366 ou 

397ss do CPP. Da Prisão Preventiva A inegável fuga do distrito da culpa 

pelo(a) acusado(a) denota que a efetividade do ius puniendi Estatal está 

sendo afetada permanentemente, sendo crível a prisão ante tempus ex vi 

art. 312 do CPP. In casu, a clausura processual impõe-se para escorreita 

conveniência da instrução criminal e também para assegurar a aplicação 

da lei penal, consoante os motivos que passo a expender, doravante, 

concatenadamente. A mens iuris deste Juízo na decretação da 

segregação cautelar dá incisivamente acerca da materialidade 

comprovada do delito e os indícios de autoria, conforme concluiu a i. 

Autoridade Policial. Com efeito, o prof. Guilherme de Souza Nucci , com 

propriedade, esclarece que a conveniência de todo processo é que a 

instrução criminal seja realizada de maneira lisa, equilibrada e imparcial, na 

busca da verdade real, interesse maior não somente da acusação, mas 

sobretudo do réu, assim, abalos provocados pela atuação do acusado, 

visando à perturbação do desenvolvimento da instrução criminal, que 

compreende a colheita de provas de um modo geral, é motivo a ensejar a 

prisão preventiva, caracterizando sua necessidade, v.g., quando da fuga 

deliberada do local do crime. Também disciplina o magistrado paulista que 

assegurar a aplicação da lei penal significa garantir a finalidade útil do 

processo penal, que é proporcionar ao Estado o exercício do seu direito 

de punir, aplicando a sanção devida a quem é considerado autor de 

infração penal. É cediço não ser lógico nem justificável o ajuizamento da 

ação penal, buscando respeitar o devido processo legal para a aplicação 

da lei penal ao caso concreto, se o réu age contra esse propósito, tendo, 

nitidamente, a intenção de frustrar o respeito ao ordenamento jurídico. 

Como bem esclarece a doutrina pátria, a fuga do distrito da culpa enseja a 

decretação da prisão ante tempus para conveniência da instrução criminal 

e, também, para aplicação da lei penal, sendo crível que a caracterização 

de per si deverá ser analisada segundo o intento do foragido, ou seja, se 

pretende prejudicar a instrução processual visando não ser reconhecido 

ou se pretende ausentar-se para não ser alcançado pela sanção. 

Entretanto, independentemente do móvel da escapada, tem-se que 

geralmente ela é dúplice, pois o acusado age visando não sofrer a sanção 

penal bem como para não participar e colaborar com a instrução criminal. 

O Sodalício Mato-grossense, atinente a jurisprudência ímpar do Pretório 

Excelso, pacificou que a simples fuga do acusado do distrito da culpa, tão 

logo descoberto o crime praticado, já justifica o decreto de prisão 

preventiva (RT 497/403). Como bem expressa o Prof. Maximilianus Cláudio 

Américo Fuhrer, “havendo comprovação de que o acusado pretende fugir 

para evitar a aplicação da pena (lei), admite-se a prisão preventiva para 

assegurar a aplicação da lei penal.” Do mesmo sentir as lições do Prof. 

Júlio Fabbrini Mirabete . Ainda, sobre este enfoque, analisando a 

periculosidade e a gravidade da infração, sedimentou o E. STF que, tem-se 

como justificado o decreto de prisão preventiva fundamentada na 

necessidade de preservar a regularidade da instrução criminal e de 

assegurar a aplicação da lei penal, diante da comprovada periculosidade 

do agente e a gravidade do fato. Por derradeiro, com pá de cal na liça da 

eminente Profa. Ada Pellegrini Grinover , tem-se que as garantias 

individuais previstas na Carta Magna têm sempre feitio e finalidades éticas, 

não podendo proteger abusos nem acobertar violações, por isso, as 

liberdades públicas não podem ser entendidas em sentido absoluto, em 

face da natural restrição resultante do princípio da convivência das 

liberdades, pelo que nenhuma delas pode ser exercida de modo danoso à 

ordem pública e às liberdades alheias. Dessarte, estando presentes, nesta 

fase, os fundamentos autorizadores da segregação preventiva, mister se 

faz a decretação da prisão ante tempus em testilha. Por derradeiro, calha 

a fiveleta discorrer que supervenientemente poderá ser aplicado o 

princípio rebus sic stantibus constante do art. 316 do CPP, se crível. Colho 

do ensejo para transcrever excertos do e. STJ, com pá de cal, ipsis 

verbis: RECURSO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. 

RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. AUTORIA DELITIVA. INDÍCIOS. 

TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. PRETENSÃO. INVIABILIDADE. PRISÃO 

PREVENTIVA. DECRETO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DIVERSAS 

OCORRÊNCIAS POLICIAIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RÉU FORAGIDO. 

1. No âmbito do habeas corpus/recurso em habeas corpus, somente é 

cabível o trancamento da ação penal quando houver comprovação 

inequívoca da ausência de justa causa, seja em razão da atipicidade da 

conduta supostamente praticada pelo acusado, seja da ausência de 

indícios de autoria e materialidade delitiva, ou ainda da incidência de causa 

de extinção da punibilidade, o que não é o caso dos autos. 2. Não há que 

se falar em ausência de justa causa para a ação penal, já que, para que 

fosse possível uma maior averiguação a respeito da alegada negativa de 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1016018/12/2017 Página 154 de 613



autoria, seria imprescindível o exame do material fático-probatório da lide, 

o que é inviável na via eleita. 3. As prisões cautelares são medidas de 

índole excepcional, somente podendo ser decretadas ou mantidas caso 

demonstrada, com base em elementos concretos dos autos, a efetiva 

imprescindibilidade de restrição ao direito constitucional à liberdade de 

locomoção. 4. No caso, a decretação da prisão preventiva está baseada 

no fato de que o recorrente possui diversas ocorrências policias 

registradas contra si, não se podendo olvidar a informação de que se 

encontra foragido 5. As supostas condições pessoais favoráveis do 

recorrente não têm o condão de, por si sós, garantirem a revogação da 

prisão preventiva, pois há nos autos elementos hábeis a recomendar a 

sua manutenção. 6. Recurso em habeas corpus improvido. (RHC 

81.564/RJ, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado 

em 23/05/2017, DJe 30/05/2017) PENAL. PROCESSO PENAL. HABEAS 

CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. HOMICÍDIO 

QUALIFICADO NA MODALIDADE TENTADA. EVASÃO DO DISTRITO DA 

CULPA. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS 

AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA. CONSTRANGIMENTO 

ILEGAL. NÃO OCORRÊNCIA. NECESSIDADE DE ASSEGURAMENTO DA 

APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. 

IRRELEVÂNCIA HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. O Supremo 

Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça não têm admitido o 

habeas corpus como sucedâneo do meio processual adequado, seja o 

recurso ou a revisão criminal, salvo em situações excepcionais, quando 

manifesta a ilegalidade ou sendo teratológica a decisão apontada como 

coatora. 2. A fuga do distrito da culpa, comprovadamente demonstrada 

nos autos, é fundamentação suficiente a embasar a manutenção da 

custódia preventiva, que se revela imprescindível para o fim de assegurar 

o cumprimento de eventual condenação, pois nítida a intenção do réu de 

obstaculizar o andamento da ação criminal e evitar a ação da justiça. 3. No 

caso dos autos, o crime ocorreu em 4/6/2012 e, mesmo tendo sido 

decretada a preventiva, esta nunca foi cumprida, pois o paciente 

encontra-se na condição de foragido. 4. Condições favoráveis do réu, 

ainda que comprovadas, não têm, por si só, o condão de revogar a prisão 

cautelar se há nos autos elementos suficientes a demonstrar a sua 

necessidade. 5. Habeas Corpus não conhecido. (HC 368.322/PI, Rel. 

Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 

18/10/2016) Post, nos termos do art. 311 do CPP, DECRETO a PRISÃO 

PREVENTIVA do(a) acusado(a) JOSUÉ COSTA SOUSA, já qualificado(s) 

nos autos, para tanto, EXPEÇA-SE mandado de prisão ante tempus. Face 

a resolução 137 do CNJ e Provimento 28/2012 da CGJ/MT, DETERMINO que 

o(a) Gestor (a) Judicial promova a inclusão do mandado de prisão no 

BNMP. Sem prejuízo do acima exposto, defiro a substituição das 

testemunhas arroladas pelo Ministério Público. Ciência pessoal ao(a/s) 

nobre membro(a/s) do MINISTÉRIO PÚBLICO e/ou DEFENSORIA PÚBLICA 

do Estado de Mato Grosso atuante no feito. Cumpra, providenciando e 

expedindo o necessário com celeridade.”

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Fabiane Nascimento, 

digitei.

Sorriso, 13 de dezembro de 2017

Lidiane Dias de Campos Maraschin Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

Comarca de Tangará da Serra

1ª Vara Cível

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 247459 Nr: 14718-58.2017.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BSBS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SANDRA JANE SCOTTI - 

OAB:15152/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER DE BARROS 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:13.245-A/MT

 (...) Posto isso, acolho a pretensão deduzida na inicial para JULGAR 

PROCEDENTE o pedido da parte autora, razão por que CONFIRMO a liminar 

deferida às fls. 49/50-verso e DECLARO a inexistência de relação jurídica 

entre as partes e dos débitos que originaram a negativação discutida nos 

autos.No mais, CONDENO a parte demandada ao pagamento à parte 

autora da quantia de R$ 9.370,00, a título de indenização por danos 

morais, fixando, desde já, juros de mora legais em 1% ao mês, nos termos 

do art. 406 do CC/2002, c/c o § 1º do art. 161 do CTN, cuja incidência 

deverá ser feita a partir do evento danoso, bem como a correção 

monetária pelo INPC a partir da prolação da sentença.CONDENO, ainda, a 

parte demandada ao pagamento das despesas, custas e honorários 

advocatícios, arbitrados esses, equitativamente, em 10% sobre o valor da 

condenação, nos termos do § 2º do art. 85 do CPC.JULGO EXTINTO o feito 

com resolução do mérito, nos termos do inciso I do art. 487 do CPC.P.I.C. 

Após o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de 

estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 56081 Nr: 5637-71.2006.811.0055

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CALCÁRIO TANGARÁ S/A - INDÚSTRIA E COMÉRCIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FELIX UMBERTO SIMONETI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOACIR JOLANDO NEVES - 

OAB:3610-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANA CRESTANI PALMA - 

OAB:9808/O, LUIZ MARIANO BRIDI - OAB:2619/MT

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007 e diante da decisão de fl. 307, 

impulsiono os presentes autos ao setor de matéria de imprensa, a fim de 

intimar os advogados das partes acerca da lavratura da penhora sobre os 

bens imóveis indicados nos autos, com o que a parte executada foi 

nomeada depositária fiel dos bens, consignando o prazo de 15 dias para 

apresentar caução idônea, na forma do artigo 841, inciso III, do CPC, 

sendo que, uma vez transcorrido "in albis" o prazo ou se se apresentar 

caução inidônea, o exequente será, em substituição, nomeado depositário 

fiel do bem.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 20357 Nr: 3713-64.2002.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JADIR AGNALDO PFITSCHER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA AGROPECUÁRIA MISTA VALE 

DO SEPOTUBA LTDA COOMIVALE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE BEDIN BIASOTTO - 

OAB:9.183-MT, LUCAS VIEIRA ALVES - OAB:20716-O, TAIRO 

DOMINGOS DARTORA - OAB:OAB/MT 16.917

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS FERNANDO DECANINI - 

OAB:OAB/MT 9.993-B

 Vistos.

Na forma do artigo 778, § 1º, inciso III c/c § 2º, do CPC, DEFIRO o pedido 

de substituição processual formulado à fl. 377, de modo que deverá 

passar a figurar como exequente ROCKENBACH AGROPECUÁRIA LTDA., 

com a retificação da distribuição e autuação, bem como com a anotação 

dos dignos advogados constituídos para atuar no vertente feito (fl. 378).

Após, INTIME-SE a parte exequente/cessionária para, no prazo de 15 dias, 

pugnar o que entender de direito para o andamento do feito, mormente 

para informar se ratifica o pleito de fl. 375.

Na hipótese de ratificação, INTIME-SE a parte executada para, no prazo de 

15 dias, manifestar acerca do aludido pedido de fl. 375.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 133753 Nr: 3740-32.2011.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIENE FIRMINO MELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO RICARDO BURGOS PINHEIRO, JOSE 

MESSIAS PINHEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE SATTLER GHISI - 

OAB:10902/MT, WANESSA CORREIA FRANCHINI VIEIRA - 
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OAB:10.907/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINE GALDINO 

BARREIROS - OAB:14.167/MT, JOACIR JOLANDO NEVES - 

OAB:3610-B/MT, MARIANA ROSA GOLBERTO MENEZES - 

OAB:OAB/MT 16.155

 Certifico e dou fé que compulsando os autos não localizei os dados 

bancários para levantamento dos valores depositados em juízo. Desta 

forma, em atendimento ao Provimento nº 056/2007, impulsiono os 

presentes autos ao setor de matéria de imprensa a fim de intimar o 

advogado da parte autora para que informe nos autos os dados bancários 

para levantamento de valores, quais sejam: Banco, nº da agência, nº da 

conta e CPF/CNPJ do beneficiário, no prazo de cinco dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 135973 Nr: 6187-90.2011.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ MARIANO BRIDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HAROLDO WILLE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ MARIANO BRIDI - OAB:2619

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Celso Rossi - 

OAB:4.122-A, EULIENE ROSA TORRES DA SILVA - OAB:11127

 Vistos.

 Foram procedidas pesquisas, como requerido, no sistema Renajud, 

conforme documentos a seguir juntados, com o que se pretende outorgar 

maior celeridade ao feito, na forma preconizada pelo artigo 5º, inciso 

LXXVIII, da CF/88.

 No ponto, o registro de alienação fiduciária impede que a penhora recaia 

sobre o veículo placa BMF-5305. Afinal, por tal garantia, os veículos em 

questão não pertencem à parte executada. Depois, sobre o aludido veículo 

consta anotação de “veículo roubado”.

 No mais, o veículo placa ACW-0549 possui anotação de restrição judicial, 

de modo que possui preferência, na expropriação, para outra execução.

Logo, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 dias, manifestar 

sobre os documentos em questão, pugnando o que entender de direito 

para o andamento da vertente demanda.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 247460 Nr: 14720-28.2017.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE CARLOS MARQUES PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SANTANDER BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SANDRA JANE SCOTTI - 

OAB:15152/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA. - OAB:OAB/MT 13.245-A

 (...) Posto isso, acolho a pretensão deduzida na inicial para JULGAR 

PROCEDENTE o pedido da parte autora, razão por que CONFIRMO a liminar 

deferida às fls. 54/55-verso e DECLARO a inexistência de relação jurídica 

entre as partes e do débito que originou a negativação discutida nos 

autos.No mais, CONDENO a parte demandada ao pagamento à parte 

autora da quantia de R$ 9.370,00, a título de indenização por danos 

morais, fixando, desde já, juros de mora legais em 1% ao mês, nos termos 

do art. 406 do CC/2002, c/c o § 1º do art. 161 do CTN, cuja incidência 

deverá ser feita a partir do evento danoso, bem como a correção 

monetária pelo INPC a partir da prolação da sentença.CONDENO, ainda, a 

parte demandada ao pagamento das despesas, custas e honorários 

advocatícios, arbitrados esses, equitativamente, em 10% sobre o valor da 

condenação, nos termos do § 2º do art. 85 do CPC.JULGO EXTINTO o feito 

com resolução do mérito, nos termos do inciso I do art. 487 do CPC.P.I.C. 

Após o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de 

estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 13367 Nr: 2381-33.2000.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MOSAIC FERTILIZANTES DO BRASIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURO RICARDO EIDT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAIO CÉSAR MANOEL - 

OAB:17799, João Manoel Júnior - OAB:3284-B/MT, MIRANDA DE 

OLIVEIRA APPELT - OAB:13.330 OAB/MT, NELSON MANOEL JÚNIOR - 

OAB:5454-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ QUATRIN - 

OAB:10537/MT

 Vistos.

Como requerido à fl. 423, EXPEÇA-SE a respectiva carta de arrematação 

para registro imobiliário.

Sem prejuízo da providência anterior, INTIME-SE a parte executada e quem 

se encontrar no imóvel para, no prazo de 15 dias, desocupar o bem 

adquirido pelo arrematante.

Vencido tal prazo, o Sr. Oficial de Justiça deverá retornar ao local e, se 

não cumprida a ordem judicial, imitir o arrematante na posse do imóvel.

No ponto, vale dizer que como se vê às fls. 434/434-verso, já fora 

realizado o pagamento da comissão do leiloeiro.

Por fim, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 dias, 

apresentar o cálculo atualizado da dívida, requerendo o que entender de 

direito.

CERTIFIQUE-SE se houve a intimação, na forma dos artigos 799, inciso I, 

804 e 889, todos do CPC, bem como se houve a habilitação dos credores 

com preferência sobre o valor da arrematação.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 54627 Nr: 4224-23.2006.811.0055

 AÇÃO: Recuperação Judicial->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRARE & FRARE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE BEDIN BIASOTTO - 

OAB:9.183-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, RECEBO os presentes embargos declaratórios, porém, 

no mérito, DESACOLHO a pretensão neles deduzida e JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido da parte embargante.COMUNIQUE-SE ao 

Administrador Judicial acerca das petições de fls. 1.216/1.216-verso e de 

fl. 1.217, para que sejam observadas.CUMPRA-SE, na íntegra, a decisão 

de fls. 1.203/1.204-verso.INTIME-SE a União.INTIMEM-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 61246 Nr: 2806-16.2007.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEILOR ANTONIO FOLLE, VALMOR LUIZ 

FOLLE, NILVO FOLLE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA CRESTANI PALMA - 

OAB:9808/O, LUIZ MARIANO BRIDI - OAB:2619/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Em primeiro plano, verifico que não tem respaldo o requerimento formulado 

às fls. 201/203 e às fls. 204/206, pelo digno advogado.

 Isso porque, embora seja possível o pagamento de honorários 

advocatícios nos próprios autos da causa que o advogado patrocina, a 

hipótese em tela refere-se também a advogado destituído do mandato, 

devendo, pois, discutir a questão dos honorários que lhe são devidos por 

força de contrato na via adequada.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - SERVIÇOS 

ADVOCATÍCIOS - AUSÊNCIA OU SUBSTITUIÇÃO NO CURSO DO 

PROCESSO - HONORÁRIOS CONTRATUAIS - ARBITRAMENTO DOS 

HONORÁRIOS INCIDENTALMENTE E NOS PRÓPRIOS AUTOS - 

IMPOSSIBILIDADE - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. - No caso de 

rescisão do contrato de prestação de serviços advocatícios, com a 

renúncia do mandato, os honorários, se ainda devidos, somente poderão 

ser discutidos em procedimento próprio, face à existência de contrato 
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entre as partes, não cabendo arbitramento pelo Juiz, nos próprios autos. - 

Recurso conhecido e provido”. (TJMG, Relator: MÁRCIA DE PAOLI 

BALBINO, Data de Julgamento: 11/02/2010) (negrito nosso)

“PROCESSO CIVIL. REVOGAÇÃO DE MANDATO. ARBITRAMENTO DE 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DO ANTIGO MANDATÁRIO NOS AUTOS 

DA EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE DEMANDA 

AUTÔNOMA. - O advogado, cujo mandato foi revogado, tem direito aos 

honorários, inclusive os sucumbenciais, se assim foi convencionado, 

desde que o prove e o requeira em ação própria. - Impossibilidade de se 

apreciar a questão nos próprios autos da ação de conhecimento em que 

houve a condenação e, menos ainda, em sede de agravo de instrumento, 

porque a lide se instaurará entre a parte originária e seu advogado 

primitivo, fugindo aos lindes da demanda originária. - Inexistindo 

estipulação ou acordo, o advogado destituído poderá pleitear seus direitos 

em ação autônoma de arbitramento, conforme previsto no art. 97, da Lei 

n.º 4.215/63, dispositivo reproduzido na Lei n.º 8.906/94, no art. 22, § 2º. - 

Agravo de instrumento a que se nega provimento”. (TRF-3 - AG: 63065 SP 

2005.03.00.063065-9, Relator: JUIZA ANA PEZARINI, Data de Julgamento: 

18/12/2006, Data de Publicação: DJU DATA:07/03/2007 PÁGINA: 307) 

(negrito nosso)

É certo que os honorários são devidos ao causídico independentemente 

do que dispuser o julgado e da própria sucumbência, se assim foi 

convencionado. Contudo, no que se refere ao digno advogado destituído, 

essa pretensão não poderá se dar nestes autos.

O digno advogado destituído, então, poderá se valer de demanda própria a 

fim de ver arbitrados os honorários sucumbenciais requeridos, se for o 

caso, porque é questão, que não guarda relação com o objeto da lide, na 

medida em que não mais atua no processo.

Veja-se que não se está dizendo que o digno advogado destituído tem ou 

não direito aos honorários, apenas que a via não é própria.

Depois, é imprescindível a formação do contraditório e a dilação probatória 

a fim de haja a correta discussão sobre a questão, delimitando a 

participação de cada advogado no transcurso do feito e respectiva 

valoração econômica.

Posto isso, INDEFIRO o pleito em questão.

Por outro lado, no que toca à execução em curso, conforme interpretação 

do artigo 921 do CPC, ENCAMINHEM-SE os autos ao arquivo provisório, 

sendo que, pelo prazo de 01 (um) ano, não transcorrerá a prescrição. Por 

lógica, após tal lapso temporal, o título estará sujeito ao prazo prescricional 

de 05 (cinco) anos, que deverá estar anotado no sistema Apolo.

 Caso alcançada a prescrição em arquivo provisório, INTIMEM-SE as 

partes para manifestarem no prazo de 15 dias.

INTIMEM-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 115834 Nr: 5911-30.2009.811.0055

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRO AMAZONIA PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMADO PAULO DAL CASTEL, MERI REGINA 

GORETTI DAL CASTEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉCIO JOSÉ TESSARO - 

OAB:3.162, VANESSA KLAUS SARAGIOTTO - OAB:7032

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Carlos Hidalgo Thomé - 

OAB:4193-B

 Vistos.

De início, como já determinado à fl. 173-verso, INTIME-SE a parte 

exequente para, no prazo de 15 dias, apresentar o cálculo da dívida.

Após, INTIME-SE a parte executada para, no prazo de 15 dias, manifestar 

sobre o cálculo apresentado, valendo o silêncio como concordância.

Em não havendo irresignação acerca do cálculo da dívida, desde já, 

HOMOLOGO o aludido cálculo.

PROMOVA-SE, ainda, a Secretaria de Vara, se for o caso, as 

comunicações indicadas nos artigos 804 e 889, inciso V, ambos do CPC.

Passo seguinte, como requerido, DETERMINO que seja realizada a 

alienação do bem penhorado, observando as seguintes balizas:

I-) Para promover os atos de arrematação do bem penhorado, NOMEIO o 

Leiloeiro Oficial Erick Soares Teles, matriculado na Junta Comercial do 

Estado de Mato Grosso sob n.º 26, por meio da empresa Leilão Judicial 

Eletrônico, gestora de Sistemas de Alienação Judicial Eletrônica, inscrita 

no CNPJ sob n.º 12.618.899/0001-90, com escritório sediado à Avenida 

São Sebastião, n.º 3469-A, Bairro Santa Helena, Cuiabá/MT, CEP 

78045-000, fone: (65) 9988-9041 e 0800-789-1200 e endereço eletrônico: 

contato@leje.com.br.

II-) A alienação ocorrerá, a critério do leiloeiro nomeado, por pregão 

presencial, eletrônico ou pela combinação das duas modalidades 

anteriores (pregão híbrido), estes últimos com a utilização da rede mundial 

de computadores, devendo o leiloeiro empregar as cautelas necessárias 

para assegurar ampla segurança e publicidade das transações.

III-) A forma de publicidade dos atos de alienação fica ao encargo do 

leiloeiro, sendo certo que o edital deverá ser publicado na rede mundial de 

computadores, em sítio escolhido pelo leiloeiro, conforme ora facultado 

pelo Juízo, de modo que, desde logo, fica autorizado a disponibilizar a 

íntegra dos editais (que conterão, além dos requisitos legais, a íntegra da 

presente decisão) e outros documentos via internet, em site 

especificamente mantido com essa finalidade; autorizada, ainda, a 

publicação na mídia impressa ou física apenas de resumos, extratos ou 

comunicados de chamamento genéricos e concisos dos interessados no 

leilão, desde que neles haja remissão ao endereço eletrônico onde a 

íntegra da documentação estará disponível para exame e consulta.

IV-) Devem ser cientificadas, com no mínimo cinco (05) dias de 

antecedência em relação à primeira data de venda, as pessoas descritas 

no artigo 889, e incisos, do Código de Processo Civil. Caso o devedor não 

seja encontrado, considerar-se-á intimado pelo próprio edital de leilão (art. 

889, parágrafo único, do CPC);

V-) A comissão do leiloeiro acima designado, de encargo do arrematante, 

fica estipulada em 5% do valor do lanço ofertado para arremate do bem. 

Em caso de acordo, remição ou adjudicação superveniente à designação 

da(s) hasta(s) arbitro comissão do leiloeiro em 2% sobre o valor do bem 

penhorado, salvo se superior à dívida, quando, então, a aludida 

porcentagem (2%) deverá recair sobre esse valor da dívida, a título de 

reembolso das despesas efetuadas pela “Gestão Judicial”, a qual será 

suportada pelo adjudicante ou pelo executado, conforme o caso. Na 

hipótese de acordo ou remição após a realização da alienação, o leiloeiro 

e o corretor público farão jus à comissão de 5%, prevista acima.

VI-) O exequente, se não for beneficiário de dispensa legal de preparo, 

deverá antecipar ao leiloeiro o valor das despesas com a publicidade do 

leilão, conforme item “III” supra.

VII-) É admitida a arrematação de bens para pagamento parcelado, nos 

termos previstos no artigo 895 do CPC, sendo que o pagamento à vista 

sempre prevalecerá sobre as propostas de pagamento parcelado e 

caberá ao leiloeiro controlar a integralização do pagamento.

VIII-) Para fins de determinação do preço vil, esclarece-se, desde logo, 

que por tal é compreendido aquele inferior a 50% do valor da avaliação, 

nos termos do artigo 891, parágrafo único, do CPC. E o lance mínimo no 

leilão de imóveis em qualquer das datas será de 50% da avaliação, 

conforme artigo 891 do CPC.

IX-) Se, por qualquer motivo, não ocorrer a arrematação dos bens em 

hasta pública, fica desde logo autorizado o leiloeiro nomeado a proceder à 

ALIENAÇÃO POR INICIATIVA PARTICULAR, na forma do artigo 880 do 

CPC, no prazo de 90 (noventa) dias, aplicando-se, no que couber, a tal 

modalidade de expropriação, as determinações constantes desta decisão, 

inclusive quanto à comissão do Leiloeiro.

X-) EXPEÇA-SE autorização para realização de imagens ou ilustrações 

que auxiliem na publicidade e no exame do bem, considerando ser tal 

medida útil para fins de proporcionar aos interessados na arrematação 

exame e inspeção dos bens.

XI-) Em se tratando de bens imóveis, caso inexistam nos autos, 

REQUISITE-SE ao exequente: (a) certidão atualizada do registro imobiliário; 

(b) certidões das Fazendas Públicas do Estado e do Município, da Receita 

Federal e do INSS, quanto a este último para fins de comprovação de 

inexistência de débitos (CND), devendo constar do ofício que o imóvel 

será levado à praça, com indicação precisa do número dos autos, nome 

das partes e valor do débito; (c) certidão negativa de inscrição de dívida 

ativa da União, fornecida pela Procuradoria da Fazenda Nacional 

competente (art. 62 do Decreto-lei nº. 147/67) e (d) o Certificado de 

Cadastro de Imóvel Rural (CCIR) emitido pelo INCRA, se for imóvel rural, 

que comprove cadastro dele junto ao Sistema Nacional de Cadastro Rural 

– SNCR.

XII-) Na hipótese de se tratar de veículo, deverá ser juntada aos autos, 

antes da expedição do edital de arrematação, informação sobre o bem 

extraída do site do DETRAN/MT.

XIII-) Fixo o prazo de 60 (sessenta) dias para efetivação do leilão.

XIV-) CUMPRAM-SE as formalidade legais, expedindo-se, inclusive, 

edital(is), na forma do artigo 887 do Código de Processo Civil, o(s) qual(is) 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1016018/12/2017 Página 157 de 613



deverá(ão) ser(em) fixado(s) no local de costume e publicados, em 

resumo, pelo menos uma vez em jornal de ampla circulação local, com 

antecedência mínima de 05 (cinco) dias. Tal publicidade não prejudica a 

mencionada no item “III” deste ato judicial.

XV-) INTIMEM-SE as partes, na pessoa dos dignos advogados 

constituídos nos autos. No caso de não haver advogado constituído por 

uma das partes, a intimação deverá ser pessoal.

EXPEÇA-SE o necessário.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 123150 Nr: 2171-30.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIEZEL TEIXEIRA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE BEDIN BIASOTTO - 

OAB:9.183-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA ALVES MOREIRA 

DA SILVA - OAB:18141-A, ANDRÉ BINOTTO DE OLIVEIRA - 

OAB:277.014/SP, ANDRÉ COSTA FERRAZ - OAB:271.481-A/SP, 

GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:13842-A/MT, JOSE ARNALDO 

JANSSEN NOGUEIRA - OAB:MT-19.081-A, SERVIO TULIO DE 

BARCELOS - OAB:MT 14.258-A

 Vistos.

MANTENHO a decisão recorrida, por seus próprios fundamentos.

REMETAM-SE as informações em anexo ao D. Relator.

 PROSSIGA-SE com o cumprimento da decisão agravada.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 153652 Nr: 2314-14.2013.811.0055

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBERTO LUPPI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE AUGUSTIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISMAR SANCHES LOPES - 

OAB:1708-B/MT, LUCIANO DE SALES - OAB:5911-B/MT, MARIANA 

FRANCISCA DE SOUZA SANCHES - OAB:10938/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNA MARA BETONI - 

OAB:20872/0, DANIEL DA CRUZ MULLER ABREU LIMA - OAB:OAB/MT 

Nº 6177, GABRIEL GAETA ALEIXO - OAB:207681e 11210-A

 Vistos. (...) Posto isso, INTIME-SE a parte demandada para, até o dia 

15/01/2018, promover a retirada do produto em questão, alertando de que, 

se não retirar, será alienado no armazém mais próximo do imóvel pela 

cotação do dia e o valor, abatido as despesas para a venda, como a 

remoção, será depositado em Juízo para ulterior deliberação, bem como 

que, se houver dificuldade para a alienação, também não se descarta a 

possibilidade de ser tido como abandono e, como tal, adotar-se 

providência condizente a essa situação jurídica. Dessa feita, se até o dia 

15/01/2018, o demandado não se dignar a retirar o produto, o Sr. Oficial de 

Justiça deverá promover a alienação do produto para o armazém mais 

próximo do imóvel rural, pela cotação do dia, valendo-se da quantia 

arrecadada para o pagamento das despesas necessárias para a venda, 

como os gastos com remoção. O que restar deverá ser depositado em 

juízo. EXPEÇA-SE carta precatória para que, no dia 15/01/2018, o Oficial 

de Justiça diligencie até o imóvel e, se lá permanecer o produto do 

demandado, que promova a venda, com as balizas acima: decote dos 

gastos e depósito judicial da diferença, de tudo certificado, juntando, 

ainda, os documentos comprobatórios da venda. INTIMEM-SE. 

CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 162542 Nr: 14002-70.2013.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS SKRYSZOWSKI JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACILIO ALVES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:16168-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Em que pese o pleito de fl. 102, se trata de pesquisa que já fora realizada, 

como se vê às fls. 89/94, de modo que INDEFIRO o aludido pleito.

Dessa feita, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 dias, 

pugnar o que entender de direito para o andamento da vertente execução.

Caso nada requeira, tendo em conta que se trata de título executivo 

judicial, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo, aguardando 

eventual manifestação da parte exequente.

Caso a parte localize patrimônio, que reaviva a vertente execução, 

bastará apresentar o correlato requerimento, desde que a pretensão não 

esteja fulminada pela prescrição, nos moldes do artigo 921, § 1º e 

seguintes, do CPC.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 215927 Nr: 6684-31.2016.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NICOLAS HENRIQUE DE AQUINO FRASER PETIT DE LA 

VILLEON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WANIO MARCELO BASTOS CARDOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILENE MARIA TORQUATO 

VILLAR - OAB:7204-B/MT, PABLO AILTON DA SILVA - OAB:17070-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Não havendo qualquer questão prejudicial a ser apreciada ou 

irregularidade a ser expurgada, DOU POR SANEADO O PROCESSO, 

passando à organização de sua instrução. A par disso, consoante o 

disposto no artigo 357 do Código de Processo Civil, FIXO as seguintes 

questões fáticas e jurídicas: 1) a alienação do veículo à parte demandada; 

2) se o recibo de transferência do veículo encontra-se com a parte ré e 3) 

se a parte demandada está dificultando a transferência da propriedade do 

bem.Nesse passo, DEFIRO a prova oral e o depoimento pessoal das 

partes. DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 31 de 

janeiro de 2018, às 16h00min, sendo que as partes deverão apresentar o 

rol de testemunhas no prazo de 15 dias, na forma do § 4º do art. 357 do 

CPC, bem como providenciar a sua respectiva intimação, conforme 

determina o art. 455 do CPC.Na intimação das partes para prestarem 

depoimento pessoal constará a advertência da pena de confissão, 

consoante estabelece o § 1º do art. 385 do CPC.ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 25702 Nr: 1906-38.2004.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DÉBORA GONÇALVES RAMOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ROBERTO SOUTO ALVARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DARLENE KATIA FOGLIATTO 

GOUVEIA - OAB:12.106/MT, MIGUEL ANGELO KABBAD - 

OAB:OAB/MT5717, VALTER CAETANO LOCATELLI - OAB:3554-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANTONIO DE MELLO - 

OAB:13188-B/MT, MARIA ANGÉLICA DE AZEVEDO SOUZA SOUTO - 

OAB:10056

 Vistos.

A digna advogada fora intimada nos seguintes termos do despacho 

encartado no vertente expediente:

“INTIME-SE, pessoalmente, a digna advogada ali indicada para, no prazo 

de 03 (três) dias, devolver os autos, advertindo-a de que o não 

cumprimento desta determinação judicial culminará na expedição de 

mandado de busca e apreensão, bem como perda de vista dos autos fora 

do cartório, além de multa correspondente à metade do salário-mínimo, 

sem prejuízo de ofício ao egrégio Tribunal de Ética da OAB/MT, na forma 

do artigo 234 do CPC.

Certificada a recalcitrância, EXPEÇA-SE mandado de busca e apreensão, 

além de anotar a impossibilidade de nova carga dos autos, sem descurar 

da comunicação à OAB/MT.

COMUNIQUE-SE à Corregedoria-Geral de Justiça acerca das diligências 
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ora determinadas, tal qual do seu resultado.”

Pois bem.

Compulsando os autos, é possível verificar que a digna advogada fora 

intimada pessoalmente, porém, deixou transcorrer “in albis” o prazo 

assinalado para devolver os autos.

Após, fora expedido mandado de busca e apreensão, o que fora 

realizado, nos termos da certidão da Sra. Oficiala de Justiça, com 

resultado frutífero.

Posto isso, a digna advogada, como acima assinalado, encontra-se 

impedida de fazer vista dos autos fora do cartório.

No mais, OFICIE-SE, ainda, à OAB/MT, subseção de Tangará da Serra/MT, 

a fim de promover a aludida comunicação, como acima já determinado, nos 

termos do artigo 234, § 3º, do CPC e artigo 434, inciso II, da CNGC – Foro 

Judicial, “para o fim de instauração de procedimento disciplinar e 

imposição de multa.”

Afinal, a aplicação da aludida multa é de competência do órgão de classe, 

mediante apuração em procedimento administrativo disciplinar.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO DE AUTOS. MULTA 

AO ADVOGADO. PARÁGRAFO ÚNICO ART. 196 CPC. COMPETÊNCIA DO 

ÓRGÃO DE CLASSE. A aplicação da multa, prevista no parágrafo único do 

artigo 196 do CPC, é de competência do órgão de classe dos advogados, 

mediante apuração em procedimento administrativo, não sendo lícito à 

autoridade judiciária impor a sanção. DERAM PROVIMENTO. DE OFÍCIO, 

DETERMINARAM DILIGÊNCIA.” (Agravo de Instrumento Nº 70064225105, 

Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: José Pedro de 

Oliveira Eckert, Julgado em 18/06/2015) (negrito nosso)

Por fim, COMUNIQUE-SE à Corregedoria-Geral de Justiça acerca do 

resultado das diligências empreendidas.

Uma vez certificado o cumprimento das determinações anteriores, AO 

ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 25702 Nr: 1906-38.2004.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DÉBORA GONÇALVES RAMOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ROBERTO SOUTO ALVARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DARLENE KATIA FOGLIATTO 

GOUVEIA - OAB:12.106/MT, MIGUEL ANGELO KABBAD - 

OAB:OAB/MT5717, VALTER CAETANO LOCATELLI - OAB:3554-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANTONIO DE MELLO - 

OAB:13188-B/MT, MARIA ANGÉLICA DE AZEVEDO SOUZA SOUTO - 

OAB:10056

 Vistos.

De início, considerando a inércia da parte executada certificada à fl. 483, 

bem como a concordância da parte exequente de fls. 479/480, acerca da 

avaliação do imóvel penhorado, HOMOLOGO o auto de avaliação de fls. 

477/477-verso.

Dessa feita, INTIME-SE a parte executada para, no prazo de 15 dias, 

manifestar acerca do cálculo atualizado da dívida de fl. 481, valendo o 

silêncio como concordância.

Em havendo concordância expressa ou tácita, desde já, HOMOLOGO o 

cálculo da dívida de fl. 481.

PROMOVA-SE a Secretaria de Vara, se for o caso, as comunicações 

indicadas nos artigos 804 e 889, inciso V, ambos do CPC, além daquela 

mencionada no artigo 842 do CPC.

Sem prejuízo das determinações anteriores, INTIME-SE a parte exequente 

para, no prazo de 15 dias, indicar a forma de expropriação, bem como 

indicar, se for o caso, leiloeiro público, na forma do artigo 883 do CPC.

INTIMEM-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 55018 Nr: 4612-23.2006.811.0055

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRESCINCO ADMINISTRADORA E CONSÓRCIO S/C 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE ROBERTSON RODRIGUES BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGNALDO KAWASAKI - 

OAB:3884/MT, RICARDO KAWASAKI - OAB:15729-mt

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - 

NÚCLEO TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 Vistos.

Não obstante o lapso temporal decorrido desde a distribuição da demanda, 

uma vez que a pesquisa apresentada à fl. 180 revela endereço diverso 

dos visualizados nos autos, com o que será assegurado ao máximo o 

devido processo legal, haja vista a citação pessoal, PROMOVA-SE a 

citação da parte demandada no endereço de fl. 180.

Caso inexitosa a diligência, desde já, RATIFICO a citação por edital da 

parte demandada, devendo os autos retornarem conclusos para a 

prolação de sentença.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 107619 Nr: 6310-93.2008.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REZENDE ANDRADE, LAINETTI,VOIGT SOCIEDADE DE 

ADVOGADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E. S. DOS SANTOS DELMONDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GEOVANI LUIZ MUNARI 

LOTHAMMER - OAB:14554/MT, MARCOS DE REZENDE ANDRADE 

JUNIOR - OAB:188846/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONI CEZAR CLARO - 

OAB:20186-O

 Vistos.

Em que pese o pleito de fls. 431/432, a verdade é que a multa já fora 

fixada em 10% sobre o valor atualizado do débito executado, exatamente 

como se vê à fl. 410.

Vale dizer que, conforme certidão de fl. 434, a parte executada mudou de 

endereço e não comunicou ao Juízo, de modo que se considera válida a 

intimação, na forma do artigo 274, parágrafo único, do CPC.

Logo, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 dias, apresentar 

o cálculo atualizado da dívida, com a inclusão da aludida multa, pugnando 

o que entender de direito para o andamento do feito.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 132692 Nr: 2570-25.2011.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE JOVELINO SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISMAR SANCHES LOPES - 

OAB:1708-B/MT, LUCIANO DE SALES - OAB:5911-B/MT, MARIANA 

FRANCISCA DE SOUZA SANCHES - OAB:10938/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, DECLARO EXTINTA a presente execução, na forma do 

art. 487, inciso II, c/c o art. 771, parágrafo único, ambos do CPC.Por isso, 

CONDENO a parte exequente ao pagamento das custas e despesas 

processuais, se houver.P.I.C.Após o trânsito em julgado, AO ARQUIVO 

com as anotações e baixas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 141345 Nr: 699-23.2012.811.0055

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IDA MARIA LAURIANO, SHEILA LAURIANO DA SILVA, 

SHIRLEY LAURIANO DA SILVA, FRANCIELE LAURIANO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSMAR VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDILENE MARIA TORQUATO 

VILLAR - OAB:7204-B/MT, PABLO AILTON DA SILVA - OAB:17070-B
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 Vistos. Trata-se de ação de usucapião movida por ILDA MARIA 

LAURIANO, SHEILA LAURIANO DA SILVA, SHIRLEY LAURIANO DA SILVA 

e FRANCEILE LAURIANO DA SILVA em face de OSMAR VIEIRA, todos 

qualificados nos autos, sob a alegação, em síntese, de que o Lote 09, 

Quadra 48, localizado no Loteamento Vila Esmeralda II, em Tangará da 

Serra/MT, está sob a sua posse desde 2006(...). Trata-se, em última 

análise, de reconhecer a função social da propriedade privada, 

outorgando a propriedade a quem dela faz o uso correto. Posto isso, 

JULGO PROCEDENTE o pedido contido na exordial, para declarar, em favor 

da parte autora, a aquisição por usucapião do imóvel condizente ao da 

Rua 17, Quadra 48, Lote 09, localizado no Loteamento Vila Esmeralda II, 

em Tangará da Serra/MT, objeto da Matrícula n. 7.883 do CRI de Tangará 

da Serra/MT (fls. 97/97-verso), com 450 m². Essa sentença servirá de 

título para matrícula, oportunamente, no Cartório de Registro de Imóveis 

desta Comarca. CONDENO a parte demandada ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, que FIXO em 10% (dez por cento) 

do valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, porém, SUSPENDO 

a condenação, na forma do artigo 98, § 3º, do CPC. Por fim, DECLARO O 

PROCESSO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 

487, inciso I, do CPC. Dou a sentença por publicada em audiência, saindo 

os presentes intimados. Transitada em julgado a sentença, EXPEÇA-SE o 

respectivo mandado para a transcrição. Após, AO ARQUIVO com as 

baixas e anotações de estilo. ÀS PROVIDÊNCIAS. Nada mais havendo a 

consignar, por mim, Joisa Ferreira Santana Fumero, Assessora do Serviço 

Voluntário, foi lavrado o presente termo, que vai assinado pelos 

presentes.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 141373 Nr: 714-89.2012.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIMAR DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PANAMERICANO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: APARECIDO BATISTA DOS 

SANTOS - OAB:3881/MT, Aritanna da Silva Kuyumtzief - 

OAB:15919/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ MARTINS - 

OAB:84.314/SP

 Vistos.

De início, no que se refere à execução do saldo remanescente, 

considerando que, até o momento, não fora expedido alvará em favor do 

Banco executado, quanto aos valores incontroversos, EXPEÇA-SE alvará 

em favor da parte exequente do valor indicado à fl. 312 (R$ 173,47), 

cumprindo, se for o caso, o artigo 450, § 3º, da CNGC.

Após, EXPEÇA-SE alvará do valor que remanescer na conta única em 

favor do Banco executado, exatamente como já determinado à fl. 285, 

cumprindo, se for o caso, o artigo 450, § 3º, da CNGC.

No mais, considerando a recalcitrância do Detran/MT em obedecer a 

ordem judicial, tal qual em apresentar resposta ao ofício de fl. 296, 

INTIME-SE o Detran/MT, por mandado, na pessoa do seu responsável, 

para, no prazo de 15 dias, promover a baixa do gravame do veículo 

indicado à fl. 27, comprovando nos autos o cumprimento da ordem judicial, 

sob pena de incidência de multa diária, que fixo em R$ 300,00, até o limite 

de R$ 37.480,00, conforme interpretação extensiva do art. 380 do CPC.

Com a resposta positiva e a expedição dos alvarás, CONCLUSOS para a 

extinção da execução.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 141626 Nr: 960-85.2012.811.0055

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMPREMAC COMERCIO E MANUTENÇÃO EM 

COMPRESSORES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NAREZZI ENGENHARIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARILTON FAUSTINO DE AQUINO - 

OAB:4589-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HUMBERTO SCHNEIDER 

IBAÑEZ - OAB:6281/MT

 Em atendimento ao provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos ao 

setor de matéria de imprensa com a finalidade de intimar a parte autora 

para que providencie o recolhimento da diligência do Oficial de Justiça, 

devendo a respectiva guia de pagamento ser extraída do site do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br -> Emissão de 

Guias On Line -> Diligência) e juntada aos autos com respectivo 

comprovante de pagamento, no prazo de cinco dias, a fim de que se 

efetive o cumprimento do mandado.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 141626 Nr: 960-85.2012.811.0055

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMPREMAC COMERCIO E MANUTENÇÃO EM 

COMPRESSORES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NAREZZI ENGENHARIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARILTON FAUSTINO DE AQUINO - 

OAB:4589-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HUMBERTO SCHNEIDER 

IBAÑEZ - OAB:6281/MT

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007 e diante da decisão de fl. 

236/236-verso, impulsiono os presentes autos ao setor de matéria de 

imprensa, a fim de intimar os advogados das partes acerca da lavratura 

da penhora do bem imóvel indicado nos autos, com o que a parte 

executada foi nomeada depositária fiel do bem.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 173327 Nr: 14997-49.2014.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VAJIULLAH KAFFASHI FOTO-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES 

S.A - CEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISMAR SANCHES LOPES - 

OAB:1708-B/MT, LUCIANO DE SALES - OAB:5911-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:MT13431/B

 Vistos.

INTIME-SE a empresa nomeada para, no prazo de 15 dias, manifestar 

quanto aos termos da impugnação apresentada às fls. 269/276, 

enfrentando e esclarecendo os pontos de irresignação da parte autora, 

devendo, ainda, na ocasião, responder aos quesitos complementares 

formulados.

Após, INTIMEM-SE as partes para, no prazo de 15 dias, manifestarem 

quanto à complementação apresentada.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 185784 Nr: 3379-73.2015.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SÉRGIO LUIZ BOZETTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE JOSINO RAMOS NOGUEIRA, 

ESPOLIO DE GESULINA RAMOS NOGUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO DE CAMPOS 

BORGES - OAB:11199/MT, LISIANE DE FÁTIMA ZORZO - 

OAB:8114-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - 

NÚCLEO TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 (...) Posto isso, ACOLHO a pretensão deduzida na inicial e JULGO 

PROCEDENTE o pedido da parte autora para adjudicar compulsoriamente 

os lotes urbanos n. 08, 10, 14, 15 e 16 da quadra 07 do Loteamento Vila 

Esmeralda, objeto da Matrícula n. 628 do CRI desta comarca.Após o 

trânsito em julgado, EXPEÇA-SE mandado ao Cartório competente para 

promover a escrituração do bem em favor da parte autora.CONDENO a 

parte demandada ao pagamento das despesas, custas e honorários 

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

termos do § 2º do art. 85 do CPC, contudo, condenação essa suspensa, 

por força do § 3º do art. 98 do CPC, uma vez que DEFIRO a justiça gratuita 

à parte demandada, conforme requerido à fl. 103.JULGO EXTINTO o feito 

com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do 
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CPC.P.I.C.Após o trânsito em julgado da sentença e cumpridas as 

diligências anteriores, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 191185 Nr: 7656-35.2015.811.0055

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SADY ELIAS SOLETTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDINEI JOSE DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTEVAN SOLETTI - 

OAB:10.063/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos. Considerando a certidão de fl. 85, bem como a dicção do art. 701, 

§ 2º, do CPC, constituiu-se de pleno direito o título executivo judicial 

quando a parte demandada deixa de oferecer embargos, sendo que, 

diante da inércia, o mandado inicial converte-se em mandado executivo 

automaticamente, sem necessidade de manifestação judicial. Com efeito, 

FIXO os honorários advocatícios em 10% do valor da causa, nos termos 

do artigo 85, § 2º, do CPC, para a fase de conhecimento. INTIME-SE a 

parte exequente para, no prazo de 15 dias, apresentar o cálculo 

atualizado, com a incidência dos honorários ora fixados e das custas 

processuais. Após, na forma do artigo 523 do CPC, INTIME-SE a parte 

executada para, no prazo de 15 dias, pagar o débito, acrescido de custas, 

se houver, sob pena de incidência de multa de 10% e de honorários 

advocatícios também de 10%. Transcorrido “in albis” o prazo, INTIME-SE a 

parte exequente para atualização da dívida, com a inclusão dos 

honorários advocatícios anteriormente fixados, assim como da multa, se 

ainda não incluída no cálculo. Na hipótese de depósito da quantia 

executada, a Secretaria de Vara deverá certificar se há conta bancária já 

informada pela parte exequente para a transferência. Se não houver, 

INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 dias, indicar conta 

bancária para a transferência, oportunidade em que deverá esclarecer se 

o valor depositado quita integralmente a dívida ou há saldo remanescente 

e qual seria, valendo o silêncio como inexistência de remanescente. Em 

seguida, diante da conta bancária informada nos autos, a Secretaria de 

Vara, caso a conta bancária seja de titularidade do digno advogado e não 

se trate apenas de levantamento de honorários advocatícios, deverá 

certificar se (a) possui procuração “ad judicia” para receber e dar 

quitação e, na hipótese de a parte exequente ser analfabeta, se (b) a 

procuração fora lavrada por instrumento público. Atendidas tais 

exigências, EXPEÇA-SE alvará como solicitado, observando, então, o item 

2.13.3.3 da CNGC – Foro Judicial. No entanto, na eventualidade de a 

procuração (...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 249151 Nr: 15875-66.2017.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RICARDO MENDES DA SILVA, GLEIDSON GONÇALVES, 

MILENA GONÇALVES, JEAN MENDES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL 

GAZIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LIVRADA APARECIDA GAETE - 

OAB:15117

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celso Nobuyuki Yokota - 

OAB:33389/PR

 Certifico que nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 

56/2007 - CGJ, impulsiono os autos para intimação da parte autora na 

pessoa de seus advogados, para no prazo de 15 dias querendo impugnar 

a contestação de fl. 93/112.

Edilea Oliveira dos Reis Souza

Auxiliar Judiciaria

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 252798 Nr: 19039-39.2017.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASSETRAC - ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO DE 

EMPRESAS DE TRANSPORTE DE CARGA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TANGARA SERVIÇOS DE GUINCHO LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE MENDES PINTO - 

OAB:153869/SP, CARLA FRANCENER CARGNELUTTI - OAB:8389/MT, 

RODRIGO SIMÃO DO NASCIMENTO - OAB:OAB/MT:16910

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 

56/2007 - CGJ, impulsiono os autos para intimação da parte autora na 

pessoa de seus advogados, para no prazo de 15 dias querendo impugnar 

a contestação de fl. 72/78.

Edilea Oliveira dos Reis Souza

Auxiliar Judiciaria

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 259850 Nr: 24707-88.2017.811.0055

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRARE & FRARE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE BEDIN BIASOTTO - 

OAB:9.183-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando que se trata de prestação mensal de contas pela empresa 

recuperanda, sendo que a primeira apresentada contou já com a 

manifestação favorável do Administrador Judicial (fl. 127), DETERMINO 

que, mês a mês, inclusive, atinente à segunda prestação já encartada, 

seja intimado o Administrador Judicial para a pertinente manifestação.

Após, AO MPE.

 No mais, INTIMEM-SE os credores habilitados de que as prestações 

estarão sempre à disposição para consulta no vertente procedimento, 

mesmo porque se trata de ato renovável, automaticamente, mês a mês e 

que dispensa a renovação da comunicação.

 Caso se apresente qualquer irresignação pelo Administrador Judicial, MPE 

ou credores, CONCLUSOS.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 263203 Nr: 27104-23.2017.811.0055

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

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WILKER CHRISTI CORREA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILKER CHRISTI CORRÊA - 

OAB:12.228/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de relatório mensal de atividades, pelo qual o Administrador 

Judicial pede a intimação da empresa recuperanda para que apresente 

esclarecimentos.

Logo, INTIME-SE a empresa recuperanda para que manifeste, no prazo de 

10 dias, sobre o quanto alegado às fls. 04/05 pelo Administrador Judicial.

Após, INTIME-SE o Administrador Judicial para que, no prazo de 10 dias, 

também se manifeste sobre o que fora apresentado pela empresa 

recuperanda.

Por fim, AO MPE.

No mais, INTIMEM-SE os credores habilitados de que os relatórios mensais 

de atividade estarão sempre à disposição para consulta no vertente 

procedimento, mesmo porque se trata de ato renovável, automaticamente, 

mês a mês e que dispensa a renovação da comunicação.

 Caso se apresente qualquer irresignação pelo Administrador Judicial, MPE 

ou credores, CONCLUSOS.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 110898 Nr: 1112-41.2009.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 
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Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE ROSA CASTRO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:OAB/MT 11877-A, flavio santanna valgas - 

OAB:44331/PR, MILKEN JACQUELINE CENERINI JACOMINI - 

OAB:31722, SILMARA RUIZ MATSURA - OAB:OAB/MT9941-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, DECLARO EXTINTA a presente execução, na forma do 

art. 487, inciso II, c/c o art. 771, parágrafo único, ambos do CPC.Por isso, 

CONDENO a parte exequente ao pagamento das custas e despesas 

processuais, se houver.P.I.C.Após o trânsito em julgado, AO ARQUIVO 

com as anotações e baixas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 121689 Nr: 785-62.2010.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZONIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEGORINI COMÉRCIO DE LIVROS DIDÁTICOS 

LTDA-ME, ILDA MARIA PEGORINI, IMARY ANA PEGORINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nilton Massaharu Murai - 

OAB:16783-O, VLAMIR MARCOS GRESPAN JUNIOR - OAB:9353/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEVERSON DE FIGUEIREDO 

PINTEL - OAB:5380/MT, OPSON LUISANDRO PULGA BAIOTO - 

OAB:11133-O/MT, RODRIGO CALETTI DEON - OAB:8447-B/MT

 Vistos.

ENCAMINHEM-SE os autos à Contadoria Judicial para que, no prazo de 15 

dias, manifeste sobre a impugnação apresentada às fls. 291/292, com a 

devida fundamentação, oportunidade em que, se for o caso, deverá 

promover a retificação do cálculo.

Após, INTIMEM-SE as partes para manifestarem no prazo de 15 dias, 

valendo o silêncio como concordância.

Com a concordância, expressa ou tácita, desde já, HOMOLOGO o cálculo 

judicial.

Por fim, CONCLUSOS para análise do pedido de fls. 249/249-verso, 

mormente no que tange à designação de hasta pública.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 140535 Nr: 11106-25.2011.811.0055

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLODOVEU FRANCIOSI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON SANCHES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilson Teixeira Campos - 

OAB:7591-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IGOR FABRICIO MENEGUELLO 

- OAB:37741/PR, ODUWALDO DE SOUZA CALIXTO - OAB:OAB/PR 

11849

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007 e à r. decisão de fls. 

265/265-verso, impulsiono os presentes autos ao setor de matéria de 

imprensa a fim de intimar os advogados das partes para, no prazo de 

quinze dias, manifestarem acerca dos cálculos apresentados pelo 

Contador Judicial às fls. 266/268, pugnando o que de direito, valendo o 

silêncio como concordância.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 148800 Nr: 8721-70.2012.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL ALVES FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISMAR SANCHES LOPES - 

OAB:1708-B/MT, LUCIANO DE SALES - OAB:5911-B/MT, MARIANA 

FRANCISCA DE SOUZA SANCHES - OAB:10938/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, DECLARO EXTINTA a presente execução, na forma do 

art. 487, inciso II, c/c o art. 771, parágrafo único, ambos do CPC.Por isso, 

CONDENO a parte exequente ao pagamento das custas e despesas 

processuais, se houver.P.I.C.Após o trânsito em julgado, AO ARQUIVO 

com as anotações e baixas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 208687 Nr: 960-46.2016.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DAYCOVAL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISMAR PEREIRA DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMIL ALVES DE SOUZA - 

OAB:12880/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que a contestação de fls. 59/87 foi oferecida 

tempestivamente. Desta forma, em atendimento ao Provimento nº 

056/2007, impulsiono os presentes autos ao setor de matéria de imprensa 

a fim de intimar os advogados da parte autora para impugná-la, no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 198789 Nr: 13776-94.2015.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAXICASE MAQUINAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEFERSON DIEGO GUIMARÃES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VIVIANE ANNE DIAVAN - 

OAB:6661/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o teor da certidão negativa do Oficial de Justiça de fl. 87 e em 

cumprimento a legislação vigente e ao Provimento nº 056/2007-CGJ, 

impulsiono os presentes autos a fim de encaminhá-los ao setor de matéria 

de imprensa para intimar a parte autora para se manifestar, no prazo de 

quinze dias, requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 162708 Nr: 14309-24.2013.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TARCISIO RUBLESKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA, ZAHER 

& CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA MARQUES 

ANDRADE - OAB:17098, RAFAEL SOARES MARTINAZZO - OAB:9925-B 

OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO TOBIAS DAMIAN - 

OAB:OAB/MT 10.257, FABIO RIVELLI - OAB:19.023-A

 Certifico e dou fé que compulsando os autos verifiquei que o advogado 

da requerida ZAHER & CIA LTDA não estava cadastrado no Sistema 

Apolo. Desta forma, em atendimento ao Provimento nº 056/2007, 

impulsiono os presentes autos ao setor de matéria de imprensa a fim de 

intimá-lo dos termos das decisões de fls. 189/190, parcialmente transcrita 

a seguir, para ciência e manifestação, no prazo de dez dias. DECISÃO: 

"Vistos. Considerando que as circunstâncias da causa evidenciam ser 

impossível a composição amigável do litígio, nos termos do art. 331, § 3º, 

do CPC, passo, desde logo, a sanear o processo e ordenar a produção de 

provas, analisando as questões prévias.A análise da preliminar de 

ilegitimidade passiva, alegada pela demandada Zaher & Cia Ltda., deve se 

dar à luz da teoria da asserção: (...) Portanto, para o momento, basta a 

afirmação de que o veículo envolvido no acidente teria sido revisado pela 

empresa Zaher & Cia Ltda., e que, em razão da má prestação do serviço, 

seria a responsável pelo deslocamento da barra de direção, o que, 

segundo a parte autora, ocasionou o acidente. Posto isso, INDEFIRO a 

preliminar de ilegitimidade passiva. Depois, a existência de nexo causal 

entre a revisão efetuada no veículo e o acidente é questão a ser aferida 

no mérito da demanda, de modo que INDEFIRO a preliminar de inépcia da 

inicial. Não havendo qualquer questão prejudicial a ser apreciada ou 

irregularidade a ser expurgada, DOU POR SANEADO O PROCESSO, 

passando à organização de sua instrução. (...) Posto isso, NOMEIO a 
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empresa Real Brasil Consultoria e Perícias LTDA., (...) Após, INTIMEM-SE 

as partes, a partir do que começará a correr o prazo de 05 (cinco) dias 

para apresentação de quesitos e de assistente técnico, bem como para 

que a parte demandada manifeste sobre a proposta dos honorários, sem 

prejuízo de posterior readequação pelo Juízo. Afinal, se sucumbente, será 

condenada a desembolsar tal valor. (...) A necessidade de prova oral será 

analisada após a realização da prova pericial. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 153385 Nr: 2057-86.2013.811.0055

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOURDESMAR RIBEIRO DE BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE ROBERTO TEIXEIRA, ROBERT 

ENGELBERTH DE ITIKAWA CARVALHO DE ANDRADE, ESPOLIO DE ROSA 

TAZUKO ITIKAWA HONDA, PATRICIA ITIKAWA HONDA, PATRICIA 

ITIKAWA HONDA, ESPOLIO DE ALBERTO AKIRA HONDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HENRIQUE REZENDE IUNES DE 

SOUSA - OAB:12867, TADEU TREVISAN BUENO - OAB:6212

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AECIO DAL BOSCO ACAUAN - 

OAB:26153, MATHEUS BIAGGI M. DE MELHO - OAB:OAB/SP 349.296, 

RAFAEL MARQUES ASSI - OAB:340789

 Certifico e dou fé que a contestação de fls. 303/338 foi oferecida 

tempestivamente. Desta forma, em atendimento ao Provimento nº 

056/2007, impulsiono os presentes autos ao setor de matéria de imprensa 

a fim de intimar os advogados da parte autora para impugná-la, no prazo 

legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 133921 Nr: 3949-98.2011.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALCIONE RICAS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIRCEU PEREIRA PAULA, ANDRÉ JUNIOR 

PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE FABIO PANTOLFI 

FERRARINI - OAB:14.864

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ QUATRIN - 

OAB:10537/MT

 Vistos.

ALCIONE RICAS DA SILVA ingressou com a presente demanda em face 

de DIRCEU PEREIRA PAULA e OUTRO, todos qualificados nos autos.

Entre um ato e outro, as partes entabularam acordo, pugnando pela sua 

homologação e pela suspensão do feito até a data final para cumprimento 

da avença (fls. 187/190).

Os autos vieram-me conclusos.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Realmente, as partes transacionaram às fls. 187/190.

Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo entabulado às fls. 187/190, para 

que surtam os seus legais e jurídicos efeitos, razão porque SUSPENDO o 

feito até o integral cumprimento do acordo.

Após o transcurso do prazo previsto para cumprimento do acordo 

(29/11/2018 – fl. 187), INTIMEM-SE as partes para, no prazo de 15 dias, 

informarem se houve o cumprimento do acordo, valendo-se o silêncio 

como quitação.

 Dessa feita, DEFIRO o levantamento dos valores depositados nos autos, 

como acordado no item “2.b” de fl. 188. Para tanto, neste momento, 

CONVERTO o bloqueio em penhora, conforme documento a seguir juntado.

 Uma vez vinculado o aludido valor à Conta Única, EXPEÇA-SE alvará em 

favor da parte exequente, cumprindo, se for o caso, o artigo 450, § 3º, da 

CNGC.

EXPEÇA-SE, ainda, mandado, como requerido no item “2.c” de fl. 188. O 

aludido mandado deverá ser acompanhado de cópia do aludido acordo 

(fls. 187/191).

OFICIEM-SE aos órgãos de proteção ao crédito, conforme requerido no 

item “9” de fl. 189, autorizando que a missiva seja levada em mãos pela 

parte executada.

Por fim, com a informação expressa ou tácita da quitação, CONCLUSOS.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 249585 Nr: 16325-09.2017.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JARDIM ACAPULCO - EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIÁRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO CARVALHO SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILSON TEIXEIRA CAMPOS - 

OAB:7.591/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

JARDIM ACAPULCO – EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. ingressou 

com a vertente demanda em face de RICARDO CARVALHO SANTOS, 

ambos qualificados nos autos.

Após um ato e outro, as partes informaram a composição amigável da lide, 

pugnando pela suspensão do feito até o cumprimento do aludido acordo, o 

que fora homologado à fl. 42.

Após, a parte autora informou o cumprimento integral da obrigação pela 

parte demandada (fl. 44).

Os autos vieram-me conclusos.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Diante do cumprimento do acordo, a vertente execução atingiu o seu 

desiderato, devendo, então, ser extinta.

Posto isso, JULGO EXTINTO o processo, ante o cumprimento da 

obrigação, nos termos do artigo 487, inciso III, “b”, do CPC.

Custas e honorários conforme acordados.

P.I.C.

Após o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as anotações e baixa de 

estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 102555 Nr: 1431-43.2008.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BATISTA FILHO & CIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GENESIO VENTURINI, ELEMAR PEDRO 

VENTURINI, JAIR VENTURINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE SATTLER GHISI - 

OAB:10902/MT, Marcos Botelho Lucidos - OAB:11667/MT, VILSON 

SOARES FERRO - OAB:11830/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIOGO BERTELLI - 

OAB:10.748-B OAB/MT, FELIPE BEDIN BIASOTTO - OAB:9.183-MT

 Em atendimento ao provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos ao 

setor de matéria de imprensa com a finalidade de intimar a parte autora 

para que providencie o recolhimento da diligência do Oficial de Justiça, 

devendo a respectiva guia de pagamento ser extraída do site do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br -> Emissão de 

Guias On Line -> Diligência) e juntada aos autos com respectivo 

comprovante de pagamento, no prazo de cinco dias, a fim de que se 

efetive o cumprimento do mandado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 202940 Nr: 17056-73.2015.811.0055

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ QUATRIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE 

ADMISSÃO DE ASSOCIADOS SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI 

SUDOESTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ QUATRIN - OAB:10537/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ DE ASSIS ROSA - 

OAB:OAB/MT 19.077-A

 Vistos.

Diante do depósito de fl. 242-verso, atinente a custas/taxa, EXPEÇA-SE 

alvará em favor da parte autora, cumprindo, se for o caso, o artigo 450, § 

3º, da CNGC.

No mais, INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 dias, manifestar 

sobre o valor depositado, mormente se satisfaz ao crédito a que faria jus, 

valendo o silêncio como quitação, tal qual para esclarecer se a sentença 

de fls. 116/120, no tocante à exibição de documentos, fora integralmente 

cumprida, haja vista que, à fl. 209, reclamava a apresentação dos extratos 

bancários do período de janeiro a dezembro de 2008, valendo o silêncio 

como inexistência de interesse na exibição dos demais documentos.
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Após, com o levantamento do valor depositado e não havendo 

irresignação quanto à quantia depositada, bem como acerca da exibição 

de documentos, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 266498 Nr: 29471-20.2017.811.0055

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALE DA SERRA INDUSTRIA E COMERCIO DE 

ALIMENTOS LTDA - ME, EDSON SANCHES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:12002

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 dias, (a) indicar o endereço 

eletrônico dos demandados, e (b) promover o recolhimento da diferença 

das custas e da taxa judiciária (fl. 74), sob pena de extinção, conforme 

preceitua o artigo 321, parágrafo único, do CPC.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 266504 Nr: 29477-27.2017.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS RUIZ DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. F. BATISTA & CIA LTDA ME, AMARILDO 

FERREIRA BATISTA, LUCIANE APARECIDA BATISTA, RAFAEL WILLIAN 

BATISTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: APARECIDA MARIA VIEIRA - 

OAB:16718

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 dias, (a) indicar o estado 

civil ou a existência de união estável de Amarildo Ferreira Batista e Rafael 

Willian Batista, (b) a profissão de Amarildo Ferreira Batista, bem como (c) 

o endereço eletrônico e o número de inscrição no Cadastro de Pessoas 

Físicas de Rafael Willian Batista, na forma do artigo 319, inciso II, do CPC 

vigente, sob pena de extinção, conforme preceitua o artigo 321, parágrafo 

único, do CPC.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 266534 Nr: 29509-32.2017.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FELIPE DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA FERREIRA TIBURTINO - 

OAB:328.945/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de pedido de busca e apreensão, fundado a partir de contrato 

garantido por alienação fiduciária, pelo qual o requerente, Omni S/A 

Crédito Financiamento e Investimento, pretende alcançar o bem que se 

encontra em posse da parte requerida Felipe de Oliveira, em decorrência 

do contrato duplamente indicado indicados às fls. 06/06-verso.

Como é reconhecido no artigo 3º, caput, do Decreto-Lei n. 911/69, a 

medida liminar necessita apenas da comprovação da mora ou da 

inadimplência, o que se verificará por “carta registrada com aviso de 

recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso 

seja a do próprio destinatário”.

 No caso judicializado, a mora da parte requerida ficou devidamente 

comprovada pelo instrumento de protesto de fl. 08. Assim, atendendo ao 

disposto no artigo 2º, § 2º, do Decreto-lei n. 911/69.

Portanto, uma vez que foram observados os requisitos legais, DEFIRO a 

liminar de busca e apreensão, consoante o Decreto-lei n. 911/69 e 

DETERMINO:

I) O devedor fiduciante poderá, no prazo de 05 (cinco) dias do 

cumprimento da liminar, depositar a integralidade da dívida, conforme o 

cálculo apresentado pelos credores, recebendo o bem livre de ônus.

 II) Caso assim não proceda, a propriedade e a posse do bem se 

consolidará no patrimônio dos credores fiduciários.

III) Também do cumprimento da liminar contará o prazo de 15 (quinze) dias 

para responder à demanda, sob pena de revelia, que poderá ser utilizado 

para discutir o valor do débito pago, ainda que a devedora já tenha 

depositado a integralidade da dívida.

IV) Após a apreensão, o veículo será depositado em mãos da parte autora 

ou de quem ela indicar.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 267158 Nr: 30029-89.2017.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERINALDO DA SILVA DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEFÔNICA BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTELA REDIVO DA COSTA - 

OAB:16.663, JAQUELINE BOTTCHER PROCOPIO - OAB:23753/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 dias, apresentar o 

endereço eletrônico e o domicílio da demandada Chubb Seguros Brasil 

S/A, na forma do artigo 319, inciso II, do CPC, sob pena de extinção, 

conforme preceitua o artigo 321, parágrafo único, do CPC.

PROMOVA-SE a retificação da distribuição e autuação para incluir, no polo 

passivo, Chubb Seguros Brasil S/A.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 4725 Nr: 110-61.1994.811.0055

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO CARLOS HIDALGO THOMÉ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Idilamar Pantolfi Ferrarini, MÁRCIO PANTOLFI, 

ANDRELISA PIERINA VENDRAME, COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE 

ADMISSÃO DE ASSOCIADOS SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI 

SUDOESTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE FABIO PANTOLFI 

FERRARINI - OAB:14.864

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO AGUIAR FERREIRA - 

OAB:2554-B, João Carlos Hidalgo Thomé - OAB:4193-B

 Vistos.

JOÃO CARLOS HIDALGO THOMÉ ingressou com a presente execução em 

face de IDILAMAR PANTOLF FERRARINI e OUTROS, todos qualificados 

nos autos.

Entre um ato e outro, as partes entabularam acordo, pugnando pela sua 

homologação e pela extinção do feito (fls. 382/384).

Os autos vieram-me conclusos.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Realmente, as partes transacionaram às fls. 382/384, não restando 

alternativa senão a homologação do acordo, com fulcro no art. 840 do 

Código Civil.

Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo entabulado às fls. 382/384, para 

que surtam os seus legais e jurídicos efeitos, razão por que DECLARO 

EXTINTA a vertente execução, na forma do artigo 924, inciso III, c/c o art. 

925, ambos do CPC.

Custas e honorários como acordado.

No mais, PROMOVA-SE a baixa da penhora realizada à fl. 155, conforme 

item “5” do acordo ora homologado (fl. 383). Logo, OFICIE-SE ao Cartório 

de Registro de Imóveis de Tangará da Serra-MT, consignando o prazo de 

05 (cinco) dias para cumprimento.

 P.I.C.

Considerando que as partes renunciam ao prazo recursal (conforme o 

item “7” do acordo – fl. 384), após a baixa da penhora, AO ARQUIVO com 

as baixas e anotações de estilo.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 6984 Nr: 834-31.1995.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIO MENDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Carlos Hidalgo Thomé - 

OAB:4193-B, KELLEN TRISTÃO FURTADO - OAB:8.399

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE BEDIN BIASOTTO - 

OAB:9.183-MT, TAIRO DOMINGOS DARTORA - OAB:OAB/MT 16.917

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007, impulsiono os presentes 

autos ao setor de matéria de imprensa a fim de intimar a parte autora para, 

no prazo de cinco dias, providenciar o recolhimento dos emolumentos 

junto ao Cartório do 1º Ofício desta cidade referente à baixa da penhora 

nos autos da matrícula nº 13.124, no valor de R$ 12,30 (Doze Reais e 

Trinta Centavos), devendo efetuar referido pagamento diretamente no 

balcão da Serventia, nos termos do Ofício de fls. 133/136, ou por meio de 

depósito/transferência bancário junto à Caixa Econômica Federal, agência 

2086, c/c nº 162-6, neste caso, deverá confirmar o depósito junto à 

Serventia para que seja providenciado a respectiva baixa.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 28256 Nr: 2093-12.2005.811.0055

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MICHELI RIVA DONIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FELIX UMBERTO SIMONETI, JOSÉ PEDRO 

ROCKENBACH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ITELVINO HOFFMAN - 

OAB:3441/MT, Karlla Christine Coelho Fernandes Carvalho - 

OAB:8852/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ MARIANO BRIDI - 

OAB:2619/MT

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007 e diante da decisão de fl. 518, 

impulsiono os presentes autos ao setor de matéria de imprensa, a fim de 

intimar os advogados das partes acerca da lavratura do Termo de 

Penhora e Depósito do bem imóvel indicado nos autos, com que a parte 

executada foi nomeada depositária fiel, consignando o prazo de 15 dias 

para apresentar caução idônea, na forma do artigo 840, inciso III, do CPC, 

sendo que uma vez transcorrido "in albis" o prazo ou se se apresentar 

caução inidônea, o exequente será em substituição, nomeado depositário 

fiel do bem.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 239130 Nr: 6563-66.2017.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARILENE MONTEIRO DE AMORIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO SCHULZE - OAB:16807-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o teor da certidão negativa do Oficial de Justiça de fls. 39/39-verso 

e em cumprimento a legislação vigente e ao Provimento nº 056/2007-CGJ, 

impulsiono os presentes autos a fim de encaminhá-los ao setor de matéria 

de imprensa para intimar a parte autora para se manifestar no prazo de 

cinco dias, bem como para que promova a complementação das 

diligências no valor de R$ 830,04 (Oitocentos e Trinta Reais e Quatro 

Centavos) devendo a respectiva guia de pagamento ser extraída do site 

do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br --> 

Emissão de Guias On Line --> Diligência) ou através do link: 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/deposito, e juntada aos 

autos com respectivo comprovante de pagamento, no prazo de cinco dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 247921 Nr: 15057-17.2017.811.0055

 AÇÃO: Restauração de Autos->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO CARLOS VELASCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO PAULO TRINTIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO AGUIAR FERREIRA - 

OAB:2554-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007, impulsiono os presentes 

autos ao setor de matéria de imprensa a fim de intimar a parte autora para, 

no prazo de cinco dias, providenciar o recolhimento dos emolumentos 

junto ao Cartório do 1º Ofício desta cidade referente à baixa da penhora 

nos autos da matrícula nº 3.984, no valor de R$ 12,30 (Doze Reais e Trinta 

Centavos), devendo efetuar referido pagamento diretamente no balcão da 

Serventia, nos termos do Ofício de fls. 133/136, ou por meio de 

depósito/transferência bancário junto à Caixa Econômica Federal, agência 

2086, c/c nº 162-6, neste caso, deverá confirmar o depósito junto à 

Serventia para que seja providenciado a respectiva baixa.

2ª Vara Cível

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 185000 Nr: 2669-53.2015.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LMDA, MMD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AAM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON MELLO ROBERTO - 

OAB:8095/MT, Kelly Anayana Bortoluzzi - OAB:10062/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aparecida Maria Vieira - 

OAB:16718 MT

 Vistos.

Tendo em vista o acordo entabulado entre as partes em audiência nos 

autos em apenso, tombados sob o código nº 251836, JULGO EXTINTO o 

presente feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso III, 

alínea “b”, do Código de Processo Civil.

Custas pela parte exequente, contudo, anotando-se ser esta beneficiária 

da justiça gratuita.

Publique-se. Cumpra-se.

Ciência ao Ministério Público.

Arquivem-se os autos, com as baixas e anotações necessárias.

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 184999 Nr: 2667-83.2015.811.0055

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANISIO JOSÉ DA SILVA, RODRIGO GALHARDO DA 

SILVA, BADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE SONIRIS GALHARDO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA PASSAMANI DE 

OLIVEIRA - OAB:17758-O, ALEÇANDRA COSTA DE ASSIS - 

OAB:12602/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, ante o pedido de desarquivamento de fl. 69, que nos termos da 

legislação vigente e do Provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os 

presentes autos a fim de intimar a parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, requerer o que lhe é de direito, ressaltando que em caso de 

inércia, os autos retornarão ao arquivo.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 175095 Nr: 17060-47.2014.811.0055

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: THALIA APARECIDA SANTANA BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADENILSON OLIVEIRA BARBOSA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ADENILSON OLIVEIRA BARBOSA, 

brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO do executado, ADENILSON OLIVEIRA BARBOSA, 

para pagar em 15 (quinze) dias, o valor de R$ 2.299,76 (dois mil e 

duzentos e noventa e nove reais e setenta e seis centavos), sob pena de 

multa de 10% (dez por cento), sobre o valor total do débito, acrescido de 

custas e, também de honorários advocatícios de 10% (dez por cento). 

(CPC, 523 e § 1º), tudo de conformidade com a r. decisão que segue 

abaixo transcrita.

Despacho/Decisão: Vistos.Tendo em vista que o requerente tem 

empreendido diligências no sentido de localizar a requerida, contudo, 

restando infrutífera, defiro o pedido de citação via edital.INTIME-SE o 

devedor, através de edital, para pagar em 15 (quinze) dias, sob pena de 

multa de 10% (dez por cento), sobre o valor da total do débito, acrescido 

de custas e, também de honorários advocatícios de 10% (dez por cento). 

(CPC, 523 e § 1º).Não havendo pagamento, no prazo legal, se faz 

necessária à nomeação de curador especial.Assim, considerando a regra 

legal prevista no artigo 72, inciso II do Código de Processo Civil, nomeio 

curador especial, na pessoa do procurador da UNIJURIS, para querendo, 

apresentar impugnação, nos termos do art. 525 do CPC.Após, venham-me 

os autos conclusos.Expeça-se o necessário. Às providências. 

Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Márcia Adriana Padilha, 

digitei.

Tangará da Serra, 14 de dezembro de 2017

Rosani Nascimento da Silva Almeida Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 201357 Nr: 15758-46.2015.811.0055

 AÇÃO: Averiguação de Paternidade->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDP, DADP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LCVV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): LUIS CARLOS VALEJO VILHARGA, Cpf: 

79503675120, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA de conformidade com o 

despacho abaixo transcrito, para comparecer à audiência designada, para 

PRESTAR(EM) DEPOIMENTO PESSOAL. DATA, HORÁRIO E LOCAL DA 

AUDIÊNCIA: A audiência será de Conciliação, Instrução e Julgamento e se 

realizará no dia 28/03/2018, às 14:10 horas, no Edifício do Fórum, sito no 

endereço ao final indicado.

Despacho/Decisão: Vistos.Designo audiência de conciliação, instrução e 

julgamento para o dia 28/03/2018, às 14h10mim.Intimem-se as partes 

pessoalmente para comparecerem a audiência acima designada, 

consignando que o não comparecimento ou havendo a recusa à depor, 

ficará sujeita à pena de confissão, presumindo-se verdadeiros os fatos 

contra ela alegados (art. 385, § 1º, CPC), bem como, para querendo 

apresentar o rol de testemunhas, nos termos do art. 450, do CPC.Consigno 

que cabe ao advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ele 

arrolada do dia, da hora e do local da audiência designada, 

dispensando-se a intimação do juízo.A intimação deverá ser realizada por 

carta com aviso de recebimento, cumprindo ao advogado juntar aos autos, 

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

da correspondência de intimação e do comprovante de recebimento, 

conforme dispõe o art. 455, do CPC.A intimação das testemunhas só será 

feita judicialmente quando verificada alguma das hipóteses previstas no 

art. 455, § 4º do CPC. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Kamila Tayane Padilha, 

digitei.

Tangará da Serra, 14 de dezembro de 2017

Rosani Nascimento da Silva Almeida Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 13480 Nr: 647-23.1995.811.0055

 AÇÃO: Conversão de Separação Judicial em Divórcio->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NOEMIA CONTI WESSHEIMER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DORLAI ADÃO WESSHEIMER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: APARECIDO BATISTA DOS 

SANTOS - OAB:3881/MT, Vivian Carla Dos Santos Zuchetto - 

OAB:5.258/MT

 Certifico, ante o pedido de desarquivamento de fl.52/54, que nos termos 

da legislação vigente e do Provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os 

presentes autos a fim de intimar a parte interessada para, no prazo de 05 

(cinco) dias, requerer o que lhe é de direito, ressaltando que em caso de 

inércia, os autos retornarão ao arquivo.

Vani Helena Alves

 Auxiliar Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 153265 Nr: 1937-43.2013.811.0055

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MRRDS, TRDS, MDR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MRDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RULLYAN PETERSON SAMPAIO - 

OAB:11691/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANTONIO DE SOUZA - 

OAB:22.523/MT

 Vistos.

Proceda a Sra. Gestora judiciária com o desentranhamento da petição de 

fls. 73/79, devolvendo ao procurador.

E dando prosseguimento ao feito, intime-se a parte exequente para indicar 

bens passíveis de penhora em nome do executado, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção do feito.

Decorrido prazo, devidamente certificado, venham-me os autos 

conclusos.

Às providências necessárias. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 255318 Nr: 20919-66.2017.811.0055

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADRIANA SANDRI ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVERALDO JOSE DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HENRIQUE CRISTÓVÃO ALMEIDA 

- OAB:OAB-MT 9585

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISANGELA SANCHES 

FERREIRA DE ANDRADE - OAB:OAB/MT- 15.154, JAQUELINE PERES 

LESSI - OAB:15343

 Certifico, ante o teor da petição de fls. 228/354, que nos termos da 

legislação vigente e do artigo 1.232 da CNGC, impulsiono os presentes 

autos, a fim de intimar a parte autora a se manifestar, requerendo o que de 

direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

3ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1016018/12/2017 Página 166 de 613



 Cod. Proc.: 266638 Nr: 29556-06.2017.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDC.BRASNORTE-MT - VARA ÚNICA, Neri Junior 

Sucolotti

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HORÁCIO TAVARES JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ GUILHERME MELKE - 

OAB:12901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 266638.

Vistos,

Cumpra-se na forma ordenada, servindo-se a cópia desta como mandado.

Devidamente cumprida, devolva-se com as baixas, anotações e 

homenagens de estilo.

Às providências, com observância das disposições pertinentes da CNGC.

Tangará da Serra/MT, 14 de dezembro de 2017.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 172283 Nr: 14077-75.2014.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RESTAURANTE E CHOPERIA STEIN BIER 

LTDA-ME, RUBEM HELFENSTEIN, MELITA TEREZINHA HELFENSTEIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS FERNANDO DECANINI - 

OAB:OAB/MT 9.993-B

 Autos n.º 172283.

.

Vistos,

Diante do petitório de fls. 212/213, registro que por um lapso não constou 

na decisão de fls. 206 que a suspensão dos leilões também abrangeria o 

imóvel matriculado sob nº 26.145 do CRI desta Comarca.

Assim, considerando que às fls. 203 a parte exequente já tinha se 

manifestado no sentido de suspender os leilões, determino a suspensão 

do leilão do imóvel matriculado sob nº 26.145 do CRI desta Comarca, 

designado para hoje, 14 de dezembro de 2017.

Por conseguinte, fica a presente execução suspensa até o julgamento do 

recurso de apelação interposto nos embargos à execução.

 Cumpra-se.

 Tangará da Serra-MT, 14 de dezembro de 2017.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 25153 Nr: 1103-55.2004.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ODELCIO PANNEBECKER, JULIANO HIGINO DA SILVA 

JÚNIOR, JOSE BERILO DOS SANTOS, DAGOBERTO MARIANO BERNARDI, 

JOSEMAR CARMERINO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRO AZ DEFENSIVOS AGRÍCOLAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAGOBERTO MARIANO 

BERNARDI - OAB:5052/MT, JOSÉ BERILO DOS SANTOS - OAB:3184/MT, 

JOSEMAR CARMERINO DOS SANTOS - OAB:7072/MT, JULIANO 

HIGINO DA SILVA JÚNIOR - OAB:4045/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIO MULLER - 

OAB:5841-B, ROBERTA ARANHA MANNARELLI - OAB:8097-B

 Certifico que, intimo a parte autora para no prazo de 05 (cinco) dias, 

efetuar o preparo da carta precatória a ser distribuída na Comarca de 

Sapezal-MT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 160871 Nr: 11068-42.2013.811.0055

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ CRESTANI, INÊS FERRARINI CRESTANI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO OLIVEIRA MACHADO 

- OAB:9012/MT, MARCOS TOMÁS CASTANHA - OAB:OAB/MT 4.575, 

TIAGO ANDRÉ VIVAS DA SILVA - OAB:15981

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO BATISTA ARAUJO 

BARBOSA - OAB:9.847-MT, KAMILL SANTANA CASTRO E SILVA - 

OAB:11887-B/MT

 Certifico que encaminho os autos para intimação da parte embargada, 

para no prazo de 10 (dez)dias, especificar as provas que pretende 

produzir, justificando-as, nos termos da decisão de fls.147/148 dos autos.

Regiane Gomes de Souza

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 160895 Nr: 11114-31.2013.811.0055

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROPECUARIA GERMINARE LTDA ME, ILDO 

CRESTANI, JOSÉ CRESTANI, INÊS FERRARINI CRESTANI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO OLIVEIRA MACHADO 

- OAB:9012/MT, MARCOS TOMÁS CASTANHA - OAB:OAB/MT 4.575

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO BATISTA ARAUJO 

BARBOSA - OAB:9.847-MT, KAMILL SANTANA CASTRO E SILVA - 

OAB:11887-B/MT

 Certifico que encaminho os autos para intimação da parte embargada, 

para no prazo de 10 (dez)dias, especificar as provas que pretende 

produzir, justificando-as, nos termos da decisão de fls.256/258 dos autos.

Regiane Gomes de Souza

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 198659 Nr: 13735-30.2015.811.0055

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANO MOTA VELOSO, A. M. VELOSO & 

MATOS LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, intimo a parte autora, através de seu advogado, para no 

prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o preparo da carta precatória a ser 

distribuída na Comarca de Vila Rica-MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 128631 Nr: 7534-95.2010.811.0055

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA JOSÉ PETREKI HENKER, WILSON HENKER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULITA MACIEL SAKYOSHI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGINA MARÍLIA DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 3.659-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que encaminho os autos para intimação da parte autora, para no 

prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se acercado ofício 

n.635/ASJUR/PRESIDEÊNCIA/2017 juntada às fls.154/155 dos autos.

Regiane Gomes de Souza

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 160893 Nr: 11110-91.2013.811.0055

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ILDO CRESTANI, AGROPECUARIA GERMINARE LTDA 
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO OLIVEIRA MACHADO 

- OAB:9012/MT, MARCOS TOMÁS CASTANHA - OAB:OAB/MT 4.575

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO BATISTA ARAUJO 

BARBOSA - OAB:9.847-MT, KAMILL SANTANA CASTRO E SILVA - 

OAB:11887-B/MT

 Certifico que encaminho os autos para intimação da parte embargada, 

para no prazo de 10 (dez)dias, especificar as provas que pretende 

produzir, justificando-as, nos termos da decisão de fls.265/266 dos autos.

Regiane Gomes de Souza

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 227073 Nr: 15899-31.2016.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUY PEREIRA DE OLIVIERA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22165/A-MT, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - 

OAB:17980-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que intimo a parte autora para efetuar o pagamento da diligência 

do oficial de justiça, no importe de R$ 18,00 (dezoito reais), nos autos da 

Carta Precatória nº. 15633-66.2017.811.0004, em trâmite perante a 3ª 

Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, mediante expedição de 

guia junto ao sítio do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena da referida missiva ser devolvida sem cumprimento, 

caso não sejam tomadas as medidas necessárias no prazo de 30 (trinta) 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 238681 Nr: 6116-78.2017.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAU UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LYCAR TRANSPORTES LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ PEDROSO MARQUES 

- OAB:171045/SP, WASHINGTON FARIA DE SIQUEIRA - OAB:18071/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, intimo a parte autora para, no prazo de 5 (cinco) dias, 

efetuar o pagamento de duas diligências ao oficial de justiça, no bairro 

Jardim América, a ser depositada em guia própria e expedida no site do 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), no campo "emissão 

de guias on line", "emissão de guia de diligência", juntando o comprovante 

nos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 266706 Nr: 29622-83.2017.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDC.SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ-RO JUÍZO DA 1ª 

VARA, ADERALDO FERNANDES ANDRADE, MARIA APARECIDA DA 

SILVA ANDRADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROPECUARIA VALE DA SERRA 

IND.COM.IMP. E EXP. LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ROGERIO G. FRANCO - 

OAB:4081-RO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ODUWALDO DE SOUZA 

CALIXTO - OAB:OAB/PR 11849

 Certifico que, haja vista a certidão de fl. 36, intimo a parte requerida para 

efetuar o pagamento dos emolumentos da distribuição e contadoria no 

valor de R$ 41,40(quarenta e um reais e quarenta centavos), a serem 

depositados na conta 104126-6, agência 1321-8, do BB, em nome de 

Josué Matheus de Mattos, CPF: 238.698.799-04, juntando o comprovante 

nos autos, sendo advertido que, não havendo manifestação no prazo de 

30 (trinta) dias, a missiva será devolvida, conforme prevê o art. 991 da 

CNGC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 171829 Nr: 13445-49.2014.811.0055

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSTRUTORA IRMAOS CORAGEN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABRICIO SANTANA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA MARQUES 

ANDRADE - OAB:17098, RAFAEL SOARES MARTINAZZO - OAB:9925-B 

OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE AMARAL 

MAGALHÃES FILHOS - OAB:14.425-MT

 Certifico que, haja vista a petição retro, intimo o requerido para dar 

seguimento aos autos, no prazo de 5 dias, advertindo-o que, caso não 

haja manifestação no prazo de 30 dias, os autos retornarão ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 266499 Nr: 29473-87.2017.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO LUIZ SCHAEDLER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO RODRIGO SCHREINER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ MARIANO BRIDI - 

OAB:2619/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 266499

Vistos,

Compulsando os autos, verifico que não foram instruídos com os 

documentos pessoais do autor, sendo assim, com fulcro no art. 321 do 

NCPC, faculto à parte autora a emenda à inicial para, no prazo de 15 

(quinze) dias, juntar aos autos cópia dos documentos pessoais, sob pena 

de indeferimento da inicial.

 Cumpra-se.

 Tangará da Serra-MT, 14 de dezembro de 2017.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 152867 Nr: 1531-22.2013.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILDÁSIO MAGALHÃES NEVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ DE ASSIS ROSA - 

OAB:OAB/MT 19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 152867.

 Vistos,

 Diante do petitório de fls. 99, cumpra-se a parte final da decisão de fls. 

93.

 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 14 de dezembro de 2017.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 203274 Nr: 17317-38.2015.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE CLOVES NEVES, JOSE CORNELIO DE 

ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 203274.

 Vistos,

 Acolho o pedido de fls. 102 e autorizo busca de endereço via SIEL.
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 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 14 de dezembro de 2017.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 101908 Nr: 796-62.2008.811.0055

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: SERGIO FERREIRA DE SOUZA, MARCO ANTONIO DE 

MELLO, CEYLLA CHRYSTHYAN CUSTODIO DE GODOI MELLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PANAMERICANO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO DE MELLO - 

OAB:13188-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO RIVELLI - OAB:19.023-A

 Autos nº: 101908.

Vistos,

 Trata-se de cumprimento de sentença proposto por Sergio Ferreira de 

Souza, Marco Antonio de Mello e Ceylla Chrysthyan Custodio de Godoi 

Mello em face de Banco Panamericano S/A, ambos já qualificados.

 Às fls. 110/114 os exequentes Marco Antonio de Mello e Ceylla 

Chrysthyan Custodio de Godoi pugnaram pelo cumprimento de sentença 

referente aos honorários advocatícios.

 Às fls. 121 foi determinada a intimação da parte executada para pagar o 

débito.

 Às fls. 125/128 o exequente Sergio Ferreira de Souza pugnou pelo 

cumprimento de sentença referente à multa diária por descumprimento da 

decisão que deferiu o pedido de antecipação de tutela.

 Às fls. 129 foi determinada a intimação da parte executada para pagar o 

débito.

 Às fls. 135 a parte executada foi intimada.

 Às fls. 136/144 a parte executada apresentou exceção de pré 

executividade para que fosse declarada nula a citação e a redução do 

valor da multa.

 Às fls. 154/158 a parte exequente se manifestou acerca da exceção de 

pré executividade.

 Às fls. 159 a parte exequente pugnou pela penhora on line via 

BACENJUD.

 Às fls. 160/166 a parte executada pugnou pela juntada dos documentos 

de representação.

 Às fls. 167 foi afastada a alegação de nulidade da citação, sendo 

decidido pela impossibilidade de analisar o pedido de redução da multa por 

meio de exceção de pré executividade.

 Às fls. 169/171 a parte exequente apresentou a planilha atualizada do 

débito.

 Às fls. 173/177 foi realizada a penhora on line via BACENJUD, a qual 

restou exitosa.

 Às fls. 180/190 a parte executada pugnou pela juntada dos documentos 

de representação.

 Às fls. 192 a parte exequente pugnou pelo levantamento dos valores 

penhorados.

 Às fls. 194 foi certificado o decurso de prazo para a parte executada se 

manifestar acerca da penhora, sendo que às fls. 195 foi autorizado o 

levantamento dos valores penhorados pelo colega que na época presidia 

o feito.

 Às fls. 199 os valores penhorados foram levantados mediante alvará.

 Às fls. 200/205 a parte executada pugnou pela devolução do prazo para 

apresentar impugnação à penhora, bem como a revogação da decisão 

que autorizou o levantamento dos valores penhorados.

 Às fls. 225/235 a parte executada pugnou pela juntada dos documentos 

de representação.

 Às fls. 236/244 a parte executada apresentou impugnação ao 

cumprimento de sentença sustentando a ausência de título executivo 

referente à multa e que os valores cobrados indevidamente seriam 

apurados em liquidação de sentença.

 Às fls. 247/251 a parte executada interpôs embargos de declaração em 

face da decisão que autorizou o levantamento dos valores penhorados.

 Às fls. 258/259 os embargos de declaração foram rejeitados.

 Às fls. 266/281 a parte executada informou que interpôs recurso de 

agravo de instrumento.

 Às fls. 283/284 veio aos autos a decisão que deferiu a liminar do recurso 

de agravo de instrumento suspendendo a decisão que determinou a 

transferência dos valores penhorados. Ocorre que os valores já tinham 

sido levantados.

 Às fls. 292/296 foi juntado o acórdão que deu provimento ao recurso de 

agravo de instrumento para determinar a republicação da intimação do 

executado para se manifestar acerca da penhora on line.

 Às fls. 299/305 a parte executada apresentou impugnação ao 

cumprimento de sentença sustentando excesso de execução quanto à 

multa diária, uma vez que não houve a intimação pessoal da parte 

executada para dar cumprimento à obrigação, bem como o excessivo 

valor da multa executada, que corresponde a vinte e duas vezes o valor 

do contrato.

 Sustentou, ainda, que não incide correção, juros e multa do art. 475-J 

sobre as astreintes.

 Às fls. 314/319 a parte exequente se manifestou acerca da impugnação 

ao cumprimento de sentença.

 Às fls. 321 a parte exequente noticiou a celebração de acordo entre as 

partes, tendo juntado os documentos de fls. 322/323.

 Às fls. 324 foi oportunizado que a parte executada se manifestasse 

acerca do acordo noticiado pela parte exequente.

 Às fls. 326 a parte executada apresentou sua anuência quanto aos 

pedidos formulados pela parte exequente às fls. 321 e pugnou pelo 

levantamento dos valores penhorados.

 Às fls. 330 foi proferida sentença de extinção da execução com 

fundamento no art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil, em relação 

ao contrato objeto dos autos, bem como foi autorizado o levantamento do 

valor penhorado em favor da parte executada.

 Às fls. 332 e fls. 336 a parte executada pugnou pelo levantamento dos 

valores penhorados.

 Às fls. 337 foi certificado que os valores foram levantados em favor da 

parte exequente às fls. 199.

 Instadas as partes a se manifestarem, às fls. 342 a parte executada 

pugnou pela intimação da parte exequente para que proceda com a 

devolução dos valores, enquanto que a parte exequente às fls. 344/346 

sustentou a inadequação da via eleita pela parte executada para 

discussão de sentença homologatória.

 É o necessário à análise e decisão.

 Em primeiro lugar cumpre-me justificar o atraso no impulsionamento do 

feito, haja vista que estava concluso há logo tempo.

 Nesta linha de idéias, registro que assumi esta Vara com um acervo de 

cerca de 1.500 processos conclusos, sendo que este feito é o último com 

conclusão muito longínqua (mais de 270 dias de conclusão), devendo ser 

destacado que nesta data, segundo demonstra o relatório abaixo, tenho 

aproximadamente 200 processos pendentes de decisão, número 7,5 

vezes menor do que quando da assunção na Vara:

 Logo, registro que o acúmulo de trabalho acabou impedindo que alguns 

processos que demandavam uma análise mais detida, como é o caso 

deste feito, fossem decididos com maior brevidade.

 Pois bem. Inicialmente, cumpre-me registrar que não foi proferida 

sentença homologatória de acordo, mas sim de extinção da execução, 

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

relação ao contrato objeto da revisional.

 Por outro lado, verifico que a insurgência das partes se restringe em 

relação aos valores penhorados às fls. 173/178 e levantados às fls. 199 a 

título de multa diária por descumprimento de obrigação de fazer.

 Pois bem. Em que pese tenha sido autorizado o levantamento dos valores 

bloqueados em favor da parte executada pela decisão de fls. 330, fato é 

que este Magistrado não se atentou que o colega antecessor já havia 

autorizado e inclusive liberado o valor penhorado em favor da parte 

exequente às fls. 199, bem como que a parte executada havia 

apresentado impugnação ao cumprimento de sentença tempestivamente 

em razão do julgamento do recuso de agravo de instrumento que 

determinou a republicação da decisão que determinou a intimação da parte 

executada para se manifestar acerca da penhora on line via BACENJUD.

 Assim, em termos de prosseguimento, passo a analisar a impugnação ao 

cumprimento de sentença apresentada pela parte executada às fls. 

299/305, uma vez que já houve manifestação pela parte exequente às fls. 

314/319.

Inicialmente, verifico que razão não assiste à parte executada em relação 

à alegação de nulidade da citação por ter sido recebida por pessoa que 

não possuía poderes para tanto, tendo em vista que já foi objeto de 

discussão às fls. 136/144 e rejeitada pela decisão de fls. 167.

No que tange à alegação de excesso de execução quanto à multa diária, 
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registro que em nenhuma das decisões proferidas nos autos foi analisada 

referida matéria, de modo que passo a analisa-la neste momento.

 Como sabido, tratando-se de obrigação de fazer e de não fazer, resulta 

viável a imposição de multa em decisão interlocutória, conforme 

estabelece o art. 536, §1º, do CPC abaixo transcrito:

“Art. 536. No cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de 

obrigação de fazer ou de não fazer, o juiz poderá, de ofício ou a 

requerimento, para a efetivação da tutela específica ou a obtenção de 

tutela pelo resultado prático equivalente, determinar as medidas 

necessárias à satisfação do exequente.

 § 1º Para atender ao disposto no caput, o juiz poderá determinar, entre 

outras medidas, a imposição de multa, a busca e apreensão, a remoção de 

pessoas e coisas, o desfazimento de obras e o impedimento de atividade 

nociva, podendo, caso necessário, requisitar o auxílio de força policial”. 

[...]

Assim, a decisão que determinou que a parte requerida excluísse o nome 

da parte autora dos órgãos de proteção ao crédito impõe uma obrigação 

de fazer, razão pela qual admite para a hipótese de descumprimento do 

preceito, a aplicação de multa na forma do art. 536 do CPC. Neste sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E 

APREENSÃO. ACORDO EXTRAJUDICIAL HOMOLOGADO. RETIRADA DO 

NOME DA AUTORA DOS NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO E 

DO GRAVAME DO VEÍCULO JUNTO À ENTIDADE COMPETENTE. 

POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE ASTREINTE. Cabível a fixação de multa 

diária para o caso de descumprimento da decisão, como forma de garantir 

o cumprimento da determinação judicial. NEGADO SEGUIMENTO AO 

AGRAVO DE INSTRUMENTO.” (Agravo de Instrumento Nº 70064683428, 

Décima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Mário 

Crespo Brum, Julgado em 11/05/2015). (TJ-RS - AI: 70064683428 RS, 

Relator: Mário Crespo Brum, Data de Julgamento: 11/05/2015, Décima 

Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 

13/05/2015)

O descumprimento da obrigação de fazer imposta à parte requerida 

ensejou a incidência das astreintes, que não possuem natureza 

indenizatória, compensatória ou reparatória, mas sim coercitiva, pois 

objetiva vencer a obstinação do devedor ao não cumprimento das 

obrigações.

Assim, a desconstituição do valor executado, em sua integralidade, é 

inviável, sob pena de tornar ineficaz ou relativizar o instituto que visa tão 

somente o prestígio da decisão jurisdicional.

Por outro lado, consoante o § 1º do art. 537 do CPC, o juiz poderá 

modificar o valor da multa, caso verificar que se tornou insuficiente ou 

excessiva.

No caso em apreço, verifico que a parte exequente pleiteou a execução 

da multa diária no valor de R$ 103.000,00 referente a 618 dias de 

descumprimento da decisão que antecipou os efeitos da tutela, sendo que 

o valor atualizado foi bloqueado via BACENJUD às fls. 173/178 e levantado 

às fls. 199.

Nessa esteira, tenho que o valor da multa se tornou excessiva, 

principalmente quando consideramos que a ação foi proposta com o fim de 

revisar contrato de financiamento de uma motocicleta Honda CG 125 Fan 

no valor de R$ 6.637,68 e tendo sido bloqueado o valor de R$ 144.979,05 

referente à multa diária, o que corresponde a quase vinte e duas vezes o 

valor do contrato, de modo que não pode acarretar o enriquecimento sem 

causa da parte a quem favorece, devendo, à luz dos princípios da 

proporcionalidade e da razoabilidade, ser reduzida. Neste sentido os 

seguintes julgados:

“PROCESSO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ASTREINTES. POSSIBILIDADE 

DE REDUÇÃO DA MULTA COM BASE NOS CRITÉRIOS DA 

PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. PRAZO INICIAL PARA A 

CONTAGEM DOS JUROS MORATÓRIOS. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. 

AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. - É lícito ao Julgador, a qualquer tempo, 

modificar o valor e a periodicidade da multa (art. 461, § 4º c/c § 6º, do 

CPC), conforme se mostre insuficiente ou excessiva. Precedentes. [...] 

Recurso especial da ré parcialmente conhecido e provido. Recurso 

especial adesivo não conhecido.” (REsp 1060293/RS, Rel. Ministra NANCY 

ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/03/2010, DJe 18/03/2010).

“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. ASTREINTES. FIXAÇÃO EM 

VALOR ELEVADO. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. LIMITAÇÃO AO VALOR 

DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. SÚMULA 83 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO A DISPOSITIVOS LEGAIS EM SEDE 

DE AGRAVO REGIMENTAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO 

CONSUMATIVA. 1. "É possível a redução das astreintes fixadas fora dos 

parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, fixada a sua limitação ao 

valor do bem da obrigação principal, evitando-se o enriquecimento sem 

causa" (REsp 947.466/PR, DJ de 13.10.2009). Incidência da súmula 83 do 

Superior Tribunal de Justiça. [...]” (AgRg no REsp 541.105/PR, Rel. Ministro 

FERNANDO GONÇALVES, QUARTA TURMA, julgado em 04/02/2010, DJe 

08/03/2010).

 Portanto, sopesadas as circunstâncias peculiares ao caso, para a 

hipótese de descumprimento do preceito, entendo que devo reduzir o valor 

da multa para R$ 30.000,00 (trinta mil reais), o que é suficiente e 

compatível para finalidade a qual foi fixada, no intuito de compelir a parte a 

proceder com a retirada do nome da autora dos órgãos de proteção ao 

crédito, sendo oportuno mais uma vez anotar que o objeto do feito era o 

contrato de financiamento de uma motocicleta Honda CG 125 Fan no valor 

de R$ 6.637,68.

 Por fim, perde o objeto a discussão acerca da incidência ou não de multa 

e correção sobre o valor da astreintes, pois o montante acima fixado é 

atual, tal como os valores fixados a título de dano moral.

Aliás, como haverá de ser ressarcido parte do dinheiro levantado pela 

parte autora, registro que o montante levantado a título de multa deverá 

ser atualizado apenas com INPC até esta data, sendo que então deverá 

ser compensado o valor de R$ 30.000,00 hoje fixado, devendo o restante 

ser restituído ao banco, incidindo juros de mora de 1% a.m. e correção 

monetária pelo INPC caso não haja o tempestivo adimplemento. Anoto que 

a correção da diferença pelo INPC terá como termo inicial a data da 

compensação, incidindo a mora a partir do não pagamento após a 

intimação para fazê-lo.

Ante o exposto, acolho parcialmente a impugnação ao cumprimento de 

sentença para reduzi-la para o valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Intimem-se as partes para fins recursais.

Havendo preclusão, intime-se o Banco para apresentar memória de 

cálculo com o valor a ser ressarcido nos termos desta decisão.

A seguir, intime-se a parte autora para que proceda com a devolução da 

quantia levantada em excesso, no prazo de 15 (quinze) dias, sob as 

penas da lei, cumprindo-me anotar que o ressarcimento deve se dar neste 

feito mesmo.

 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 14 de dezembro de 2017.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 208509 Nr: 845-25.2016.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOTEAMENTO TARUMA II LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARISTELA LUCIA FELIPPIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KLEITON ARAÚJO CARVALHO - 

OAB:MT. 12.842, LIDIANE FORCELINI - OAB:10057/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 208509.

 Natureza: Ação de Rescisão de Contrato.

 Requerente: Loteamento Tarumã II Ltda.

 Requerido: Maristela Lucia Felippin.

 Vistos,

 Trata-se de ação de rescisão de contrato c/c reintegração de posse e 

perdas e danos ajuizada em 22 de janeiro de 2016 por Loteamento Tarumã 

II Ltda em face de Maristela Lucia Felippin, ambos já qualificados.

 Alegou a parte autora, em resumo, que firmou com a requerida, em 11 de 

setembro de 2008, um contrato de compra e venda de um imóvel 

identificado como Lote 08, Quadra 10, Rua 160 do Loteamento Altos do 

Tarumã, em Tangará da Serra – MT, pelo valor total de R$ 18.700,00 com 

pagamento de R$ 2.500,00 de entrada e o restante divididos em 60 

parcelas mensais de R$ 270,00.

 Seguiu narrando que a parte requerida se encontra inadimplente desde 

fevereiro de 2009 em relação às parcelas mensais, bem como da 

obrigação tributária do IPTU.

 Por conta disso, pugnou pela rescisão do contrato, a reintegração na 

posse do imóvel, além da condenação da parte requerida ao pagamento 

de indenização de um salário mínimo por mês a título de fruição e do IPTU 

atrasado.
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 A inicial veio instruída com os documentos de fls. 20/71.

 Despachada a inicial (fls. 72) e devidamente citada (fls. 91), a parte 

requerida deixou de apresentar contestação no prazo legal, conforme 

certidão de fls. 92.

 Às fls. 98 a parte autora pugnou pela decretação da revelia e o 

julgamento antecipado da lide.

 É o relatório.

 D E C I D O.

 Considerando que a parte requerida não contestou o pedido inicial, 

torna-se factível o abreviamento do rito (art. 355, inciso II, do Código de 

Processo Civil) com a consequente aplicação da regra do art. 344 do 

Código de Processo Civil, ensejando, assim, a procedência do pedido.

 Ressalto que embora a presunção de veracidade decorrente do art. 344 

do Código de Processo Civil seja relativa juris tantum, concluo pela análise 

dos autos que o pedido principal formulado pela parte autora merece 

acolhimento, pois o conjunto probatório comprova a tese esposada na 

inicial, sustentando a presunção que lhe favorece.

 Isso porque, analisando os autos, verifico que restou comprovado nos 

autos a contratação entre as partes, através do contrato de compromisso 

de compra e venda (fls. 43/48) e a inadimplência da parte requerida em 

relação às parcelas mensais por meio das notificações extrajudiciais (fls. 

50/54).

Destaco, outrossim, que cabe à parte requerida a prova dos direitos 

impeditivos, extintivos ou modificativos do direito da parte autora, nos 

termos do que dispõe o artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, 

ônus do qual a requerida não desincumbiu, pois sequer contestou a ação.

 Assim, não me resta outra alternativa que não seja o acolhimento do 

pedido formulado na inicial para que seja declarado rescindido o contrato 

celebrado entre as partes e consequentemente a reintegração da parte 

autora na posse do imóvel objeto do contrato, em virtude da existência da 

cláusula resolutória expressa (V - DA RESCISÃO DO CONTRATO – Fls. 

45).

 Resolvido o contrato, as partes devem ser restituídas ao status quo ante, 

vale dizer, ao estado em que se encontravam anteriormente à 

contratação, devendo a parte autora restituir à parte requerida a parcela 

da entrada e as mensais pagas descontando o percentual de 50% 

previsto no item “b)” da cláusula “V” do contrato de fls. 43/48.

 Quanto ao pedido de indenização a título de fruição, entendo que razão 

não assiste a parte autora, tendo em vista que o percentual de 50% 

previsto no item “b)” da cláusula “V” do contrato de fls. 43/48 se trata de 

cláusula penal compensatória ante o seu elevado valor.

 Nesse sentido a lição de Carlos Roberto Gonçalves (Direito Civil Brasileiro, 

3ª Edição, II Volume, Teoria Geral das Obrigações, Ed. Saraiva, 2007, pag. 

390):

 “Se de valor elevado, próximo do atribuído à obrigação principal, 

entende-se que foi estipulada para compensar eventual inadimplemento de 

toda obrigação. Se, entretanto, o seu valor é reduzido, presume-se que é 

moratória, porque os contratantes certamente não iriam fixar um montante 

modesto para substituir as perdas e danos decorrentes da inexecução 

total da avença.”

 Nessa esteira, não há dúvida de que a cláusula penal compensatória 

pactuada no contrato tem a função precípua de indenizar o promitente 

vendedor por todas as perdas e danos ocorridos, estando incluído nesta o 

tempo que a parte autora ficou destituída da posse do imóvel.

 Além disso, ainda que o parágrafo único do art. 416 do Código Civil 

autorize o credor exigir indenização suplementar, verifico que esta 

somente é devida desde que efetivamente prevista na avença e 

demonstrado pelo credor que os prejuízos sofridos são maiores que a 

quantia pactuada a título cláusula penal, o que não ocorreu no caso dos 

autos.

 Por fim, considerando que restou expressamente pactuado que os 

tributos que incidem sobre o imóvel objeto do contrato ficaram a cargo da 

parte requerida a partir da data da assinatura do contrato, entendo que o 

débito representado pelo documento de fls. 60 é devido pela parte 

requerida. Nesse sentido o julgado ora colacionado:

“PROMESSA DE COMPRA E VENDA. RESCISÃO CONTRATUAL. 

FRUSTRAÇÃO. IPTU E TAXAS. IPTU e taxas. Pagamento dos impostos 

incidentes sobre o imóvel durante o período de ocupação. Obrigação de 

responsabilidade do comprador. A frustração pela não ocupação do 

imóvel para os fins pretendidos se equipara aos danos morais. Sentença 

mantida. Apelo desprovido. Unânime.” (TJ-RS, Apelação Cível Nº 

70046942918, Vigésima Câmara Cível, Relator: Rubem Duarte, Julgado em 

18/04/2012) (Original sem grifo)

 Ante o exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos formulados na 

inicial para declarar rescindido o contrato objeto dos autos, 

restabelecendo o status quo ante, de modo que deverá a parte autora 

restituir os valores pagos pela parte requerida, bem como para condenar a 

parte requerida ao pagamento do item “b)” da cláusula “V” do contrato de 

fls. 43/48 e os débitos de IPTU referente ao imóvel objeto do contrato, 

permitindo-se a compensação com os valores a serem restituídos pela 

parte autora.

 Considerando que a parte requerida é revel, condeno-a ao pagamento, 

por inteiro, das custas processuais, bem como dos honorários 

advocatícios, os quais, atento às diretrizes traçadas pelo art. 85, § 2º, do 

CPC, fixo em 15% sobre o valor da condenação.

 Por fim, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do 

art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

 Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se ao final, procedendo-se 

às baixas e anotações de estilo.

 P. R. I. C.

 Tangará da Serra-MT, 13 de dezembro de 2017.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 264111 Nr: 27744-26.2017.811.0055

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONCEIÇÃO ALVES MIRANDA, ROBERTO MIRANDA, 

APARECIDA MARTINS AZALINA MIRANDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERALDO SATURNINO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE CESAR DEL GROSSI 

- OAB:9916, JOSÉ CARLOS DEL GROSSI - OAB:7884-B, LUIZ SÉRGIO 

DEL GROSSI - OAB:24.895-PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 264111.

 Vistos,

 Este magistrado designou para a data de 18/12/2017 a audiência de 

justificação tendo em vista a proximidade do recesso forense, bem como 

pelo fato de que estarei ausente da jurisdição até próximo do fim do mês 

de janeiro de 2018.

Assim, considerando o teor do petitório de fls. 73/74, redesigno a 

audiência de justificação anteriormente agendada para o dia 21 de 

fevereiro de 2018, às 14:00 horas, devendo as partes atentar-se ao 

determinado no despacho de fls. 71.

 Expeça-se o necessário.

 Tangará da Serra-MT, 14 de dezembro de 2017.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 264569 Nr: 28118-42.2017.811.0055

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VIA FERTIL PRODUTOS AGROPECUÁIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDER INGMAR ENDLICH, SUZANA 

FRANCISCATO ENDLICH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ ORIONE NETO - 

OAB:3606/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, intimo a parte autora através de seu advogado, para no 

prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o preparo da carta precatória a ser 

distribuída na Comarca de Diamantino-MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 9472 Nr: 2120-05.1999.811.0055

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SÉRGIO ANTONIO DA SILVA - ME, SÉRGIO 

ANTONIO DA SILVA, VALDEMAR JOSÉ DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691/A-MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 9472.

 Vistos,

 Como não houve recurso contra a decisão de fls. 391, entendo que deve 

ser a mesma cumprida, tendo ficado claro que não bastaria novo pedido 

de BACENJUD (fls. 400) ou INFOJUD (fls. 497) para evitar a suspensão do 

processo.

 Assim, cumpra-se a parte final da decisão de fls. 391.

 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 14 de dezembro de 2017.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 167610 Nr: 7820-34.2014.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VINICIUS VETTORELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leonardo Costa Nicolino - 

OAB:12.900

 Autos nº: 167610.

 Vistos,

 Nesta data fiz a busca de endereço do requerido no INFOJUD e localizei o 

mesmo endereço da inicial (consulta em anexo).

 Assim, determino que a Sra. Gestora faça busca via SIEL.

 Localizado endereço novo, desentranhe-se o mandado para cabal 

cumprimento.

 Caso não seja obtida esta informação, diga a parte autora no prazo de 15 

dias.

 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 14 de dezembro de 2017.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 244689 Nr: 12515-26.2017.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA LOPES DA SILVA TORRES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA FRANÇA RAMOS - 

OAB:7821/MT, EULIENE ROSA TORRES DA SILVA - OAB:11127

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO AUGUSTO VIEIRA 

DE FIGUEIREDO - OAB:7.627-A

 Autos nº: 244689.

Vistos,

Para que não haja alegação de cerceamento de defesa, determino que a 

parte requerida justifique a real necessidade das provas pugnadas às fls. 

202, devendo fazê-lo no prazo de 05 dias.

Às providências.

 Tangará da Serra -MT, 14 de dezembro de 2017.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

4ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 197983 Nr: 13117-85.2015.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDINEI LUIZ FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALMIR DA SILVA OLIVEIRA - 

OAB:11692/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o Recurso de Apelação retro, interposto pela parte requerida 

é tempestivo. Dessa forma, nos termos da legislação em vigor, bem como 

do Provimento 041/2016/CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar a parte 

autora/Apelada para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar 

contrarrazões de apelação e/ou em igual prazo interpor apelação adesiva.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 125660 Nr: 4643-04.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA JOANA KILLER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LINA PEREIRA LOPES 

GRECCO - OAB:9 304/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a Impugnação à Execução (Cumprimento de Sentença) retro 

é tempestiva. Dessa forma, nos termos da legislação em vigor, bem como 

do Provimento 041/2016/CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar a parte 

exequente para, querendo, manifestar-se sobre referida defesa, no prazo 

de 15 (quinze) dias úteis.

Dargite Sbruzzi Prieto

Gestora Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 114391 Nr: 4568-96.2009.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVONA PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7.557/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO PORTO FRANCO 

PIOLA - OAB:153.282

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

041/2016/CGJ, intimo a parte autora para, no prazo legal, juntar/obter a 

guia de recolhimento das RPV'S e seu comprovante de pagamento, 

visando assim proporcionar a correta vinculação dos valores nestes 

autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 193022 Nr: 9342-62.2015.811.0055

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA ALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA GERAL DO 

MUNICIPIO TANGARA DA SERRA-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALDOMIRO JORLANDO 

JÚNIOR - OAB:11.129/MT

 Ante o exposto, nos termos do art. 487, I, do NCPC, JULGO 

PROCEDENTES os embargos, extinguindo-os com resolução do mérito, 

devendo a execução prosseguir em consonância com o cálculo do 

embargante (fl. 06).Considerando a sucumbência da embargada, incide, 

no caso, o disposto no artigo 85, §§3º e 4º, I, do novo Código de Processo 

Civil, de modo que a condeno ao pagamento de honorários advocatícios ao 

causídico do embargante, que fixo no percentual de 10% do valor do 

excesso, no caso o proveito econômico pretendido, correspondente a 

R$62,02, todavia, por irrisório, majoro para R$400,00, tendo em vista a 

singeleza da causa, suspensa a exigibilidade, devido a gratuidade 

concedida no feito principal, a qual se estende aos embargos.Sem custas 

dada a isenção.Transitada em julgado, arquivem-se os autos, procedendo 
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com as baixas necessárias.Publique-se. Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 193702 Nr: 9882-13.2015.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANIA APARECIDA SOUZA RAMOS NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giselle Cristian Carpenedo - 

OAB:6337/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n° 9882-13.2015 (Cód. 193702)

 VISTOS, EM CORREIÇÃO.

Inicialmente, ciente da decisão de fls. 424/426, e em decorrência, recebo o 

presente feito no estado que se encontra, e, na sequência, determino que 

intimem-se as partes para se manifestarem em prosseguimento.

Outrossim, determino à secretaria que providencie a retificação dos autos, 

adequando o polo passivo da demanda, em decorrência da exclusão de 

ECT – Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos do processo, conforme 

decisão mencionada acima.

Após conclusos para deliberação.

Ciência ao Ministério Público.

Às providências.

 Tangará da Serra/MT, 17 de novembro de 2017.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 208760 Nr: 1046-17.2016.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SINDICATO RURAL DE TANGARÁ DA SERRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAMAE - SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE 

AGUA E ESGOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE OLIVEIRA LAMMEL - 

OAB:14259-B, VINICIUS DALL´COMUNE HUNHOFF - OAB:10453/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCILO DOS SANTOS JUNIOR 

- OAB:12359/MT

 VISTOS, EM CORREIÇÃO.

Analisando os autos, e sem prejuízo de eventual julgamento antecipado da 

lide, intimem-se as partes para especificarem as provas que pretendem 

produzir no prazo de 10 dias, indicando com objetividade a finalidade das 

mesmas em relação aos pedidos que respectivamente sustentam na lide, 

visto que em suas manifestações iniciais protestaram genericamente pela 

produção de provas a fim de evitar efeitos preclusivos, mas é notório que 

no transcurso do processo tem melhores condições de verificar àquelas 

que realmente lhes interessam para atestar em Juízo o que entendem ser 

de fato o seu direito.

Após, conclusos para deliberação.

 Às providências.

Tangará da Serra/MT, 6 de novembro de 2017.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 166488 Nr: 6011-09.2014.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TANIA MARCIA BAENA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HENRIQUE CRISTÓVÃO ALMEIDA 

- OAB:OAB-MT 9585, LINDOLFO ALVES DA COSTA - OAB:4366/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o Recurso de Apelação retro, interposto pela parte requerida 

é tempestivo. Dessa forma, nos termos da legislação em vigor, bem como 

do Provimento 041/2016/CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar a parte 

autora/Apelada para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar 

contrarrazões de apelação e/ou em igual prazo interpor apelação adesiva.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 155873 Nr: 4491-48.2013.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELI AMBROSIO DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7.557/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o Recurso de Apelação retro, interposto pela parte requerida 

é tempestivo. Dessa forma, nos termos da legislação em vigor, bem como 

do Provimento 041/2016/CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar a parte 

autora/Apelada para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar 

contrarrazões de apelação e/ou em igual prazo interpor apelação adesiva.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 202284 Nr: 16602-93.2015.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOANETE DA SILVA ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTIDIANA APARECIDA BETONI 

SILVA - OAB:OAB/MT 19002, VILSON SOARES FERRO - OAB:11830/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o Recurso de Apelação retro, interposto pela parte requerida 

é tempestivo. Dessa forma, nos termos da legislação em vigor, bem como 

do Provimento 041/2016/CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar a parte 

autora/Apelada para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar 

contrarrazões de apelação e/ou em igual prazo interpor apelação adesiva.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 205785 Nr: 19422-85.2015.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DINIZ MARTINS DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KÁTIA CRISTINA RODRIGUES - 

OAB:OAB/MT 13451, RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO 

DEBESA - OAB:11674-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 

041/2016-CGJ, impulsiono os presentes autos, a fim de intimar a parte 

autora para, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se sobre 

os documentos novos (fls.122/145).

 Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 171016 Nr: 12438-22.2014.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA LUCY SANTOS DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DARLENE KATIA FOGLIATTO 

GOUVEIA - OAB:12.106/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 041/2016-CGJ, 

impulsiono os presentes autos, a fim de intimar a parte autora a 
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manifestar-se sobre o laudo pericial de fl. retro, no prazo de 10 (dez) dias.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 167915 Nr: 8251-68.2014.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANANIAS CARLOS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: APARECIDO BATISTA DOS 

SANTOS - OAB:3881/MT, RODRIGO SIMÃO DO NASCIMENTO - 

OAB:OAB/MT:16910

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

041/2016/CGJ, intimo a parte autora dos termos da informação de fl. 228, 

para, querendo, manifestar-se no prazo legal.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 218736 Nr: 8874-64.2016.811.0055

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

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT, 

EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS HABITABEM LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIAS HORÁCIO DA SILVA - 

OAB:4.816 OAB/MT

 VISTOS, EM CORREIÇÃO.

Analisando os autos, e sem prejuízo de eventual julgamento antecipado da 

lide, intimem-se as partes para especificarem as provas que pretendem 

produzir no prazo de 10 dias, indicando com objetividade a finalidade das 

mesmas em relação aos pedidos que respectivamente sustentam na lide, 

visto que em suas manifestações iniciais protestaram genericamente pela 

produção de provas a fim de evitar efeitos preclusivos, mas é notório que 

no transcurso do processo tem melhores condições de verificar àquelas 

que realmente lhes interessam para atestar em Juízo o que entendem ser 

de fato o seu direito.

Ciência ao Ministério Público.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 31 de outubro de 2017.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 28259 Nr: 2104-41.2005.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO LEASING S/A ARRENDAMENTO 

MERCANTIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS ANTONIO DE 

ALMEIDA RIBEIRO - OAB:5308-A/MT

 Processo n.º 78/2005 (Cód. 28259)

VISTOS, EM CORREIÇÃO.

Analisando os autos, não verifico a existência de interesse das Fazendas 

Públicas na presente demanda, sendo este juízo incompetente para o seu 

processamento, a teor do Provimento nº 012/2010/CM.

Pelo exposto, ao declarar a incompetência desta Vara para processar o 

presente feito, o que faço de ofício, determino que seja redistribuído a uma 

das Varas Cíveis desta Comarca de acordo com as regras da 

organização judiciária local.

Proceda-se com as baixas e anotações estilares.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 17 de novembro de 2017.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 156929 Nr: 5547-19.2013.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GIVANILDO VIANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSON SCHMATZ - 

OAB:15655-MT, MARCOS ROBERTO DA SILVA VALENTIM - 

OAB:OAB/MT 17.738

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o Recurso de Apelação retro, interposto pela parte requerida 

é tempestivo. Dessa forma, nos termos da legislação em vigor, bem como 

do Provimento 041/2016/CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar a parte 

autora/Apelada para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar 

contrarrazões de apelação e/ou em igual prazo interpor apelação adesiva.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 106980 Nr: 5683-89.2008.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARINA DA LUZ PESSOA, FRANCO ARIEL BIZARELLO 

DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7.557/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO PORTO FRANCO 

PIOLA - OAB:153.282, ONEIDA NAVES RIBEIRO - OAB:5697-B/MT, 

WALESKA MALVINA PIOVAN MARTINAZZO - OAB:10.910-B/MT

 Certifico que a Impugnação aos cálculos complementares retro é 

tempestiva. Dessa forma, nos termos da legislação em vigor, bem como do 

Provimento 041/2016/CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar a parte 

exequente para, querendo, manifestar-se sobre referida defesa, no prazo 

de 15 (quinze) dias úteis.

Dargite Sbruzzi Prieto

Gestora Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 253966 Nr: 19882-04.2017.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REGINA ANTONIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO SIMÃO DO 

NASCIMENTO - OAB:OAB/MT:16910

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a contestação retro é tempestiva. Dessa forma, nos termos 

da legislação em vigor e do Provimento n.º 041/2016-CGJ, impulsiono os 

presentes autos, a fim de intimar a parte autora para, querendo, 

manifestar-se sobre referida defesa, no prazo legal.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

5ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1000062-79.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

VETOR SERVICOS E TERCEIRIZACOES LTDA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CESAR APARECIDO AQUINO CABRIOTE OAB - MT0008869A 
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(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PREGOEIRA DO PREGÃO PRESENCIAL 012/2017 (IMPETRADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE RICARDO FERREIRA GOMES OAB - MT0011837A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

Autos n, 1000062-79.2017.8.11.0055 Vistos, VETOR SERVIÇOS E 

TERCEIRIZAÇÕES LTDA – EPP, devidamente qualificada nos autos, 

impetrou o presente Mandado de Segurança, contra ato praticado por 

TATIANA ÁVILA GRIGOLETTI, pregoeira da Administração Municipal e 

responsável pelo Pregão Presencial de nº 012/2017, postulando 

provimento liminar para incluir no referido certame licitatório regramento 

contido na Convenção Coletiva de Trabalho 2017 a fim de garantir o 

cumprimento do art. 3º da Lei 8.666/93. Sustenta, o impetrante em síntese 

que o Edital do Pregão Presencial de nº 012/2017, apresenta diversas 

ilegalidades, destacando a incompatibilidade entre as planilhas que 

integram o Edital do Pregão Presencial de nº 012/2017, com a Convenção 

Coletiva de Trabalho 2017 e a utilização apenas do lucro real afastando-se 

a possibilidade do uso do lucro presumido para os cálculos atinentes a 

Tabela III – B e a ausência de adequada descrição das áreas e formação 

de equipes por área. Consigna, ao final que a não correção dos pontos 

impugnados tornaria impossível a elaboração de uma proposta exequível e 

condizente com a realidade almejada pela administração municipal e 

vivenciada pelas empresas que eventualmente participassem do certame, 

além de restringir a competitividade e o interesse público o qual se deveria 

resguardar. A inicial foi recebida sendo indeferida a liminar. Consigne-se 

que a decisão objeto de agravo sendo determinada a suspensão do 

processual cautelar. Devidamente notificado o órgão de representação 

judicial da Municipalidade apresentou manifestação defendendo a 

regularidade do ato impugnado. Por fim, foi colhido parecer do Ministério 

Público, favorável a concessão da Segurança. É o relatório. Fundamento. 

DECIDO. Cuida-se de Mandado de Segurança impetrado por ETOR 

SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÕES LTDA – EPP em face da decisão da 

pregoeira que afastou as impugnações apresentadas pelos impetrantes 

quanto a regularidade do Edital. Extrai-se do dispositivo constitucional que 

o mandado de segurança é cabível para proteger direito líquido e certo não 

amparado pelo habeas corpus, sempre que ilegalmente ou com abuso de 

poder alguém sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte 

de autoridade, seja de que categoria for e qualquer que seja sua função. É 

o que se extrai do artigo 5.º, inciso LXIX da CF/88 c/c o art. 1.º, da Lei n.º 

1.533/51. Vê-se que o principal objetivo do mandado de segurança é 

proteger direito líquido e certo. Desta forma, recorro à lição do clássico 

mestre Hely Lopes Meirelles, que demonstra quais são os requisitos para 

a certeza e liquidez do direito. Eis o a lição: “Quando a lei alude a direito 

líquido e certo, está exigindo que esse direito se apresente com todos os 

requisitos para o seu reconhecimento e exercício no momento da 

impetração. Em última análise, direito líquido e certo comprovado de plano. 

Se depender de comprovação posterior, não é líquido nem certo, para fins 

de segurança.” (In, “Mandado de Segurança, Ação Popular, Ação Civil 

Pública, Mandado de Injunção, ‘Habeas Data’, 20.ª ed. at. por Arnoldo 

Wald, Malheiros Editores, pág. 35). (destaquei). No presente feito em que 

pese numa primeira análise tenha reputado admissível a utilização de 

valores inferiores a R$110,00 nas planilhas que integram o Edital do 

Pregão Presencial de nº 012/2017, em razão da Convenção Coletiva 

permitir aos empregadores o fornecimento, da cesta básica, in natura, o 

que permitiria em tese a utilização de valor inferior como referência, tal 

prática demandaria a indicação na planilha dos custos individuais dos itens 

da cesta básica. Para além, disso da análise das informações prestadas 

pela Municipalidade se extrai que a menção de que os valores da cesta 

básica foram apurados com base no mercado local, restou isolada de 

qualquer substrato documental, apto a indicar que o valor de R$ 100,00 se 

refere de fato a soma dos itens que compõem a cesta básica, 

extraindo-se na verdade que o valor de R$ 100,00 foi extraído de 

composições de preços anteriores, provavelmente, fixadas com base em 

convenção coletiva anterior. Assim, patente a irregularidade na utilização 

do custo incompatível com o panorama legal vigente e sem amparo em 

qualquer subsidio concreto, para a hipótese da entrega da cesta básica 

“in natura” Da mesma forma, em que pese, num primeiro momento tenha 

me convencido de que o fato da ausência de item especifico para todos 

os custos inerentes a Convenção Coletiva nas planilhas não fosse apta a 

vulnerar tal prerrogativa dos trabalhadores é certo que tal ausência nas 

planilhas de composição de custos, permitirá ou ao menos facilitará a 

apresentação de propostas inidôneas e inexequíveis que deixem de levar 

em consideração em sua composição de custos, tais despesas que 

decorrem de expressa previsão legal, nos termos da mencionada 

Convenção Coletiva analisada com base no artigo 7º XXVI da CF e artigo 

611 da CLT. . Assim, considerando-se que as incompatibilidades e 

omissões das planilhas de custos em relação a obrigações previstas na 

mencionada Convenção Coletiva podem gerar iniquidades nas propostas 

que se omitam quanto a tais despesas obrigatórias de rigor a procedência 

da ação para que a autoridade coatora promova a adequação das 

Planilhas. Por fim, no que tange a escolha pela administração atinente ao 

percentual de imposto computado com base nos percentuais utilizados 

para empresas que recolhem seus tributos com base no lucro real e não 

na modalidade lucro presumido de fato é apta a trazer distorção nos 

preços dos licitantes, impondo ao licitante que comprovadamente recolha 

seus tributos com alíquotas diferenciadas a inclusão em sua planilhas de 

custos de impostos em valor superior ao que de fato serão recolhidos, 

beneficiando na disputa as empresas que de fato tenham que recolher 

seus tributos com base nas alíquotas apresentadas pelo administrador. 

Assim, também se mostra de rigor o acatamento do parecer apresentado 

pelo Ministério Publico quanto a inadequação do procedimento adotado 

pela Administração Publica de imponha ao licitante que possua carga 

tributária diferenciada em razão da utilização do lucro presumido para a 

apuração de seus tributos a inclusão de valores, atinentes a carga 

tributária, que seriam aplicáveis apenas às empresas que Portanto, a 

despeito do meu respeito a premissa da uniformização de critérios 

apresentados pela Municipalidade o que deve prevalecer no que tange a 

planilha de custos é a realidade fática de cada empresa, devendo a 

mesma incluir em seus custos operacionais os tributos que terá de 

recolher e não aqueles que recolheria se estivesse sujeito ao regime de 

impostos apurados com base no lucro real, de forma a apresentar a 

melhor proposta possível e exequível.. Contudo, no que tange as demais 

irregularidades apontadas pelo impetrante, não vislumbro qualquer 

ilegalidade apta a justificar a retificação do Edital, visto que o Anexo II é 

claro ao delimitar a extensão das áreas que serão objeto do contrato de 

limpeza, bem como das características do serviço o que permite ao 

impetrante o dimensionamento dos custos e equipes necessárias a 

execução do objeto da licitação, inexistindo qualquer reparo a ser 

realizado no edital com relação à identificação do seu objeto para a 

elaboração das planilhas de custo, sendo tal anexo claro ao indicar os 

locais para os quais serão destinadas as equipes de limpeza e as áreas e 

características dos serviços que serão prestados. Portanto, inexistindo 

irregularidades aptas a justificar a retificação do Edital no que tange a 

delimitação do objeto é de rigor a denegação da segurança, quanto a tal 

aspecto da demanda.. DIANTE DO EXPOSTO, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o presente writ e, via de consequência, CONCEDO 

PARCIALMENTE A ORDEM de Mandado de Segurança impetrado por 

VETOR SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÕES LTDA – EPP, acolhendo-se as 

impugnações apresentas para que a autoridade Coatora respeite na 

análise e elaboração das planilhas de custos os termos da convenção 

coletiva de trabalho de 2017, sem prejuízo de eventual adequação em 

caso de alteração superveniente da convenção, para a inclusão 

necessária das despesas mínimas com cesta básica, auxílio alimentação e 

demais despesas previstas na CCT0018/2017, incluindo ainda previsão 

para inclusão do adicional noturno para as unidades que demandam 

atendimento ininterrupto, nos termos do Anexo II, do Edital. Determinando 

ainda que se promova a adequação dos itens, atinentes a inclusão dos 

encargos tributários, de forma a se respeitar aos diversos sistemas 

tributários a que cada empresa está efetivamente sujeita, denegando a 

segurança, no que tange aos demais pedidos apresentados atinentes a 

delimitação do objeto do edital. Oficie-se imediatamente a autoridade 

impetrada e o respectivo orgão de representação Judicial do Municipio de 

Tangará da Serra, nos termos do artigo 13 da Lei 12.016/2009.“Art. 13. 

Concedido o mandado, o juiz transmitirá em ofício, por intermédio do oficial 

do juízo, ou pelo correio, mediante correspondência com aviso de 

recebimento, o inteiro teor da sentença à autoridade coatora e à pessoa 

jurídica interessada”. Por fim, julgando extinto o processo, com julgamento 

de mérito, nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil. Custas 

pela impetrante, na forma da Lei. Honorários advocatícios, incabíveis na 

espécie (Súmula 512 do STF). Após o decurso do prazo recursal, 

remetam-se os autos à Superior Instância, em vista do reexame 
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necessário da sentença. Por fim, ante a pendência de julgamento de 

agravo, encaminhe-se informações complementares, instruindo-se o 

agravo com cópia da presente sentença. Outrossim, certificado trânsito 

em julgado, procedam-se as baixas necessárias e então arquivem-se os 

autos.P.R.I.C. Tangará da Serra, 14 de dezembro de 2017 Marcos 

Terencio Agostinho Pires Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1000890-75.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

EDISEL PEREIRA DOS SANTOS (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERSON JOAO COLLE OAB - MT10190/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PREFEITO MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO)

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO PORTO FRANCO PIOLA OAB - MT0013978S-A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

Mandado de Segurança: 1000890-75.2017.8.11.0055 Vistos etc., Edisel 

Pereira dos Santos, devidamente qualificado nos autos, impetrou o 

presente Mandado de Segurança, contra FÁBIO MARTINS JUNQUEIRA, 

Prefeito Municipal de Tangará da Serra, com o argumento de violação de 

direito líquido e certo, na medida em que o impetrado apesar de ter 

concedido o gozo de período de férias adquirida entre 4/8/2014 a 3/8/2015 

apenas em 28/3/2017, indeferiu seu pedido de recebimento de 

remuneração em dobro pelo gozo de férias a destempo, justificando o não 

pagamento do adicional ao fato do impetrante não ter solicitado o gozo de 

férias. A liminar foi indeferida ante a existência de vedação legal. 

Devidamente notificado o órgão de representação da pessoa jurídica 

interessada prestou informações confirmando os fatos narrados na inicial, 

destacando, contudo que foi o impetrante quem deu causa ao gozo das 

férias a destempo, por não ter solicitada as mesmas a autoridade 

competente. Por fim, o representante do Ministério Publico, consignou a 

inexistência de interesse socialmente relevante apto a justificar sua 

intervenção no presente feito. É o relatório. Fundamento. Decido. Trata-se 

de Mandado de Segurança impetrado por Edisel Pereira dos Santos, com 

qualificação nos autos, que teria indeferido o pedido de pagamento em 

dobro de férias usufruídas após o período legal. Após a detida análise da 

prova documental, destacando o documento id. 9577234, referente a 

designação das férias pendentes do impetrante, com identificação do 

período aquisitivo reputo que a mesma deve ser julgada procedente. O 

mandado de segurança é remédio constitucional para proteger direito 

líquido e certo sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, alguém 

sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, 

conforme dispõe o inciso LXIX do art. 5º da Constituição Federal e art. 1º 

da Lei 12.016/2009. A Carta de 1988 alçou o mandamus à condição de 

garantia constitucional, preservando essa dupla exigência legal. Por sua 

vez, direito líquido e certo, segundo Hely Lopes Meirelles, “é o que se 

apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto 

a ser exercitado no momento da impetração. Por outras palavras, o direito 

invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir 

expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições 

de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa; se sua 

extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de 

situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, 

embora possa ser defendido por outros meios judiciais.” (In “Mandado de 

Segurança, Ação Popular, Ação Civil Pública, Mandado de Injunção, 

‘Habeas Data’”, 20.ª ed., Malheiros, p. 34/35). No presente caso, o 

impetrante questiona os fundamentos que levaram ao indeferimento do 

recebimento em dobro das férias gozadas a destempo nos termo do § 4 

do artigo 71 LC 6/94 Em que pese meu respeito ao posicionamento do 

ilustre Procurador do Município quanto a incumbir ao servidor a solicitação 

e escalonamento de férias é certo que o artigo 71 LC 6/94 é expresso ao 

consignar tal atribuição a autoridade coatora ou a eventual autoridade a 

qual o mesmos delegue tal competência, não se mostrando adequado 

imputar ao impetrante o fato da Municipalidade não designar 

tempestivamente as férias dos seus Servidores, seja por necessidade do 

serviço, seja por deficiência na organização da Administração, que aliás 

dispondo de lapso adequado para deferir o segundo período de férias 

pendentes, novamente as fixou para período que ensejará o pagamento 

em dobro previsto no § 4 do artigo 71 LC 6/94. Portanto, considerando-se 

que o impetrante comprovou que a autoridade coatora concedeu suas 

férias pendentes para período posterior ao decurso de 12 meses depois 

de completado o período aquisitivo, de rigor o pagamento da remuneração 

devida ao impetrante em dobro., se mostrando ilegal o pagamento de forma 

simples pretendido pela autoridade coatora . Assim, julgo procedente o 

presente writ, e CONCEDO a segurança impetrada, para determinar que a 

autoridade coatora promova o pagamento da remuneração das férias 

gozadas a destempo, objeto do presente feito, em dobro. Outrossim, 

considerando-se que o comportamento adotado pela autoridade coatora 

id. 9577234 é apto a gerar despesas a Municipalidade cuja legalidade 

dependem da aferição da necessidade do serviço publico para fim de 

obstar o gozo tempestivo das férias do servidor, determino a extração de 

cópia do presente feito e remessa das mesmas ao Ministério Público e 

Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso para apuração da 

regularidade nos procedimentos adotados pela Municipalidade de Tangará 

da Serra para o escalonamento das férias de seus servidores. Oficie-se 

imediatamente a autoridade impetrada e a Procuradoria do Município de 

Tangara da Serra, nos termos do artigo 13 da Lei 12.016/2009. “Art. 13. 

Concedido o mandado, o juiz transmitirá em ofício, por intermédio do oficial 

do juízo, ou pelo correio, mediante correspondência com aviso de 

recebimento, o inteiro teor da sentença à autoridade coatora e à pessoa 

jurídica interessada”. Após o decurso do prazo recursal, remetam-se os 

autos à Superior Instância, em vista do reexame necessário da sentença. 

Isento de custas na forma da Lei. Honorários advocatícios incabíveis na 

espécie (Súmula 512 do STF). P.R.I.C. Tangará da Serra, 15 de dezembro 

de 2017 Marcos Terencio Agostinho Pires Juiz de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 136380 Nr: 6633-93.2011.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MERENICE DA GUIA BONFIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES 

S.A - CEMAT, AEL SISTEMAS S/A, TOTAL FLEET S/A, ITAU SEGUROS DE 

AUTO E RESIDÊNCIA S/A, APM SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA, ITAU 

SEGUROS SOLUÇÕES CORPORATIVAS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Afonso Decanini Neto - 

OAB:OAB/MT 9.123, CLEVERSON CAPUANO DE OLIVEIRA - 

OAB:5914-B, HUMBERTO SCHNEIDER IBAÑEZ - OAB:6281/MT, LUIS 

FERNANDO DECANINI - OAB:OAB/MT 9.993-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALENCAR FELIX DA SILVA - 

OAB:7507/MT, BRUNO VILLELA BASSETO - OAB:132993/MG, CARLOS 

ROBERTO DE SIQUEIRA CASTRO - OAB:OAB-SP 169.709-, EDER 

ROBERTO PIRES DE FREITAS - OAB:3889/MT, EVANDRO CÉSAR 

ALEXANDRE DOS SANTOS - OAB:MT13431/B, FRANCISCO ROSITO - 

OAB:44.307-RS, ISABELLA ALVES SARSUR - OAB:123171/MG, JACÓ 

CARLOS SILVA COELHO - OAB:OAB/MT 15.013-A, LEONARDO 

MARTINS FERNANDES - OAB:15.064-MT, MARCIA MALLMAMNN 

LIPPERT - OAB:35570RS, PRISCILA MAIRA LUCAS DA SILVA 

MACHADO - OAB:81478

 Intimação das partes da audiência de oitiva da testemunha Mayra Ribeiro 

Ponçoni designada para o dia 05/04/2018, às 16h00min horas na carta 

precatória 1010029-74.2017.8.11.0015 (PJE) Comarca de Sinop- MT.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 153380 Nr: 2042-20.2013.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COFEMA COMÉRCIO DE INSUMOS AGRICOLAS 

LTDA, ISRAEL VENDRAME, MARIA LUZIA DA SILVA VENDRAME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MÜLLER KOENIG - 

OAB:MT 22165/A, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:OAB/MT 17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON MELLO ROBERTO 

- OAB:8095/MT, Kelly Anayana Bortoluzzi - OAB:10062/MT

 INTIMAÇÃO DOS ADVOGADOS DAS PARTES PARA MANIFESTAREM 
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NOS AUTOS ACERCA DO LAUDO PERICIAL ACOSTADO AS FLS. 

306-326, NO PRAZO LEGAL

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 110839 Nr: 1067-37.2009.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZONIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERALDO BARROS CARVALHO JUNIOR, 

GERALDO BARROS DE CARVALHO, MARIA THEREZA CAETANO 

CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ABIDIAS JOSÉ DE SOUZA JUNIOR 

- OAB:, AMANDA BORGES LANGE ADRIEN - OAB:16437, JEANNE 

KARLA RIBEIRO - OAB:8367/MT, JESSICA CAROLINA OLIVEIRA 

LOPES ARGUELLO - OAB:OAB/MT 15.330, MARCELO AUGUSTO 

BORGES - OAB:6189/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HENRIQUE JAMBISKI PINTO 

DOS SANTOS - OAB:31694, PÉRICLES LANDGRAF ARAUJO DE 

OLIVEIRA - OAB:OAB/MT 6.005A

 INTIMAÇÃO DAS PARTES, POR MEIO DE SEUS ADVOGADOS da data 

designada para inicio dos trabalhos periciais o dia 19 de fevereiro de 

2018, às 09 h 00 min.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 135231 Nr: 5387-62.2011.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO JOHN DEERE S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIR VENTURINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA 

- OAB:17224/RS, GILBERTO JOSE CERQUEIRA JÚNIOR - OAB:, ROBER 

CAIO MARTINS RIBEIRO - OAB:14404/MT, ROBERLEY RODRIGUES 

RIBEIRO - OAB:3022/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOACIR JOLANDO NEVES - 

OAB:3610-B/MT

 Vistos,

Intime-se o exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar 

memória atualizada do débito para fins prosseguimento do feito executivo, 

tendo em vista que não há atualização do débito, devendo, inclusive, 

nomear bens passíveis de penhora.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 259316 Nr: 24280-91.2017.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SPSDS, TLSA, JACI JOSE DE SOUZA, ANA ALVES DE 

SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERRATUR AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO 

SERRA LTDA, TUT TRANSPORTES LTDA, VIAÇÃO JUINA LTDA-EPP, 

RECEPTUR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO CARDOZO DALTO - 

OAB:23408O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO GOMES SILVA 

FILHO - OAB:12036, FERNANDO CEZAR SANTOS REIS - OAB:22096/O

 INTIMAÇÃO DOS ADVOGADOS DAS PARTES DA DATA DA AUDIENCIA 

DESIGNADA PARA O DIA 20/03/2018, CONFORME DECISÃO ABAIXO 

TRANSCRITA: Autos nº: 259316

PRESENTES: O Meritíssimo Juiz de Direito da 5ª Vara, o representante do 

Ministério Público, o representante dos autores acompanhados do seu 

advogado e o representante da empresa Tut Transportes Ltda 

acompanhado do seu patrono e o representante da empresa Juina. 

Ausente o representante da empresa Serratur Agência de Viagens e 

Turismo Serra Ltda.

OCORRÊNCIAS: Aberta a audiência, restou prejudicada a tentativa de 

composição ante a ausência de citação da requerida Receptur. O patrono 

da empresa Tut Transportes Ltda pugnou pela redesignação da presente 

e pela apresentação de substabelecimento e carta de preposição no 

prazo legal.

Por fim, o patrono da autora pugnou pelo reconhecimento da revelia da 

empresa Serratur ante sua ausência a presente audiência.

Após foi prolatada a seguinte Decisão:

 “Vistos.

 Prejudicada a presente pela ausência de citação de todos os requeridos, 

redesigno a mesma para o dia 20 de março às 18:00 horas-MT.

No que tange a ausência da requerida Serratur Agência de Viagens e 

Turismo Serra Ltda, reputo inviável a análise de sua revelia e mesmo da 

aplicação da multa até o prazo final para o oferecimento de sua defesa o 

que somente se dará após a citação de todas as partes e efetiva 

realização de audiência de tentativa de conciliação ora redesignada.

Por fim, no que tange a citação da empresa Receptur, reputo necessária a 

tentativa de citação no endereço de sua representante legal indicado a fls. 

152, ( Rua São Francisco de Assis 175, Edificio Ravena Apto 1102, 

Centrrro Vazre4a Grande /MT, bem como a expedição de oficio ao Juízo 

Trabalhista da 5ª Vara de Várzea Grande nos autos indicados a fls. 152, 

ante a mudança indicada a fls. 132 solicitando-se ao patrono daquela 

parte a atualização do endereço da mencionada empresa e a 

comunicação do mesmo a este Juízo.

Sem prejuízo de tais deliberações, em atenção ao pedido do autor, que 

reputa que houve falha no sistema de correios, visto a informação de que 

a requerida continua funcionando naquele endereço, depreque-se a 

tentativa da citação pessoal no endereço indicado a fls. 132

 Eventualmente frustrada a citação no endereço indicado nesta ata e 

frustrada a diligência para localização do novo endereço junto a Justiça 

Trabalhista, oportunize-se a manifestação do autor quanto a diligência ou 

forma da citação, necessárias para o prosseguimento do feito.

Por fim, oportunize-se aos requeridos a indicação de eventuais 

seguradoras para a hipótese de denunciação a lide, caso desejem a 

participação das mesmas em audiência de conciliação.

 Oportunizando-se a manifestação do autor quanto a eventual 

denunciação. NADA MAIS, encerrou-se esta audiência, sendo que os 

presentes assinam, sob o ditado do MM. Juiz.

Marcos Terencio Agostinho Pires

Juiz de Direito

Representante do Ministério Publico

Parte Autora:

Advogado da parte autora:

Preposto da Requerida (Viação Tut)

Advogado da Requerida

Preposto da Requerida (Viação Juína):

Advogado da Requerida:

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 259316 Nr: 24280-91.2017.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SPSDS, TLSA, JACI JOSE DE SOUZA, ANA ALVES DE 

SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERRATUR AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO 

SERRA LTDA, TUT TRANSPORTES LTDA, VIAÇÃO JUINA LTDA-EPP, 

RECEPTUR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO CARDOZO DALTO - 

OAB:23408O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO GOMES SILVA 

FILHO - OAB:12036, FERNANDO CEZAR SANTOS REIS - OAB:22096/O

 “Vistos. Prejudicada a presente pela ausência de citação de todos os 

requeridos, redesigno a mesma para o dia 20 de março às 17:00 

horas-MT.No que tange a ausência da requerida Serratur Agência de 

Viagens e Turismo Serra Ltda, reputo inviável a análise de sua revelia e 

mesmo da aplicação da multa até o prazo final para o oferecimento de sua 

defesa o que somente se dará após a citação de todas as partes e efetiva 

realização de audiência de tentativa de conciliação ora redesignada.Por 

fim, no que tange a citação da empresa Receptur, reputo necessária a 

tentativa de citação no endereço de sua representante legal indicado a fls. 

152, ( Rua São Francisco de Assis 175, Edificio Ravena Apto 1102, 

Centrrro Vazre4a Grande /MT, bem como a expedição de oficio ao Juízo 

Trabalhista da 5ª Vara de Várzea Grande nos autos indicados a fls. 152, 

ante a mudança indicada a fls. 132 solicitando-se ao patrono daquela 

parte a atualização do endereço da mencionada empresa e a 

comunicação do mesmo a este Juízo.Sem prejuízo de tais deliberações, 

em atenção ao pedido do autor, que reputa que houve falha no sistema de 
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correios, visto a informação de que a requerida continua funcionando 

naquele endereço, depreque-se a tentativa da citação pessoal no 

endereço indicado a fls. 132 Eventualmente frustrada a citação no 

endereço indicado nesta ata e frustrada a diligência para localização do 

novo endereço junto a Justiça Trabalhista, oportunize-se a manifestação 

do autor quanto a diligência ou forma da citação, necessárias para o 

prosseguimento do feito.Por fim, oportunize-se aos requeridos a indicação 

de eventuais seguradoras para a hipótese de denunciação a lide, caso 

desejem a participação das mesmas em audiência de conciliação. 

Oportunizando-se a manifestação do autor quanto a eventual 

denunciação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 13318 Nr: 2312-98.2000.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KATIA BERTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS AUGUSTO DA SILVEIRA 

NUNES - OAB:3059, FIRMINO GOMES BARCELOS - OAB:4470-B, 

LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - OAB:16.691/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEVERSON CAPUANO DE 

OLIVEIRA - OAB:5914-B, ITELVINO HOFFMAN - OAB:3441/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 56/07-CGJ, 

impulsiono os autos para encaminhar ao setor de IMPRENSA no sentido de 

intimar o Advogado da parte autora para requerer o que de direito, em 

face o desarquivamento dos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 18379 Nr: 899-79.2002.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARGILL AGRÍCOLA S/A, RENATO GOMES NERY

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEIDE GOMES STECCA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO GOMES NERY - 

OAB:2051

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PÉRICLES LANDGRAF 

ARAUJO DE OLIVEIRA - OAB:OAB/MT 6.005A, SÉRGIO DA SILVA 

FERREIRA - OAB:127.423-SP

 Intimação do executado para efetuar o pagamento do débito 

remanescente conforme cálculo de folhas 1071/1072, no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 103714 Nr: 2535-70.2008.811.0055

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MARIO MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE 

ADMISSÃO DE ASSOCIADOS SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI 

SUDOESTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE BEDIN BIASOTTO - 

OAB:9.183-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISMAR SANCHES 

LOPES - OAB:1708-B/MT, LUCIANO DE SALES - OAB:5911-B/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 56/07-CGJ, 

impulsiono os autos para encaminhar ao setor de IMPRENSA no sentido de 

intimar o Advogado da parte REQUERIDA para requerer o que de direito, 

em face o desarquivamento dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 146950 Nr: 6704-61.2012.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSELITO GONÇALVES DE CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PANAMERICANO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEYLLA CHRYSTHYAN 

CUSTÓDIO DE GODOI MELLO - OAB:OAB/MT 10050, MARCO ANTONIO 

DE MELLO - OAB:13188-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ MARTINS - 

OAB:84.314/SP

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 56/07-CGJ, 

impulsiono os autos para encaminhar ao setor de IMPRENSA no sentido de 

intimar o Advogado da parte autora para requerer o que de direito, em 

face o desarquivamento dos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 259316 Nr: 24280-91.2017.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SPSDS, TLSA, JACI JOSE DE SOUZA, ANA ALVES DE 

SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERRATUR AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO 

SERRA LTDA, TUT TRANSPORTES LTDA, VIAÇÃO JUINA LTDA-EPP, 

RECEPTUR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO CARDOZO DALTO - 

OAB:23408O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO GOMES SILVA 

FILHO - OAB:12036, FERNANDO CEZAR SANTOS REIS - OAB:22096/O

 ATA DE AUDIÊNCIA CÍVEL

Audiência de Conciliação

Dia 18 de outubro de 2017, às 17:00 horas-MT

Autos nº: 259316

PRESENTES: O Meritíssimo Juiz de Direito da 5ª Vara, o representante do 

Ministério Público, o representante dos autores acompanhados do seu 

advogado e o representante da empresa Tut Transportes Ltda 

acompanhado do seu patrono.

 OCORRÊNCIAS: Aberta a audiência, restou prejudicada a tentativa de 

composição ante a ausência de citação das demais requeridas e 

pendência de pedido de emenda para inclusão da empresa Viação Juina 

Ltda EPP

Após foi prolatada a seguinte Decisão:

 “Vistos.

 Recebo a emenda apresentada pela autor, is que realizada antes da 

efetiva angularização do processo.

Proceda-se a atualização do registro do polo passivo da presente 

demanda.

Renove-se a tentativa das citações pendentes, nos endereços informados 

pelos autores.

Outrossim, redesigno a presente para o dia 14 de dezembro de 2017, às 

14:00 horas

 Presentes intimados, intimem-se os ausentes

Por fim, diligênci-se junto ao INFOJUD, para obtenção dos endereços 

atualizados das demais requeridas, para tentativa de citação por carta, 

sem prejuízo da tentativa de citação nos endereços informados pelos 

autores.. NADA MAIS, encerrou-se esta audiência, sendo que os 

presentes assinam, sob o ditado do MM. Juiz.

Marcos Terencio Agostinho Pires

Juiz de Direito

Representante do Ministério Publico

Parte Autora:

Advogado da parte autora:

Preposta da Requerida:

Advogada da Requerido:

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 136366 Nr: 6620-94.2011.811.0055

 AÇÃO: Depósito da Lei 8. 866/94->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURI ADSON REESE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGNALDO KAWASAKI - 

OAB:3884/MT, ANTONIO CORREA BRAGA FILHO - OAB:OAB/MT 

16.482, GUSTAVO PORTO FRANCO PIOLA - OAB:153.282, PEDRO 

ROBERTO ROMÃO - OAB:209.551/SP, RICARDO KAWASAKI - 

OAB:15729-mt

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1016018/12/2017 Página 178 de 613



 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR 

QUANTO A DEVOLUÇÃO DA CARTA PRECATORIA DE CASCAVEL, ONDE 

FOI NEGATIVA A FINALIDADE, SENDO QUE O OFICIAL DEIXOU DE 

PROCEDER A CITAÇÃO PELOS MOTIVOS ELENCADOS NA CARTA 

PRECATORIA JUNTADA AS FLS.2219-222, BEM COMO REQUERER O QUE 

DE DIREITO NO PRAZO LEGAL

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 126449 Nr: 5385-29.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA, BANCO JOHN DEERE 

S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERNESTO LUIZ MORBINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA 

- OAB:17224/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE BEDIN BIASOTTO - 

OAB:9.183-MT

 INTIMAÇAO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR 

NOS AUTOS ACERCA DA IMPUGNAÇAO APRESENTADA PELA PARTE 

EXECUTADA AS FLS. 403/404, NO PRAZO LEGAL

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 267215 Nr: 30059-27.2017.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NSDC, MIRIA SERRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED VALE DO SEPOTUBA-COOPERATIVA 

DE TRABALHO MEDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARMEN LUCIA MENDES 

ARAUJO OLYNTHO - OAB:22510/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, forte nas fundamentações supra e ante a ausência 

dos requisitos autorizadores, notadamente por não estar comprovada a 

recusa injustificada no indeferimento de realização de tratamento junto a 

profissionais não credenciados à requerida INDEFIRO O PEDIDO DE 

TUTELA DE URGÊNCIA.Nos termos do artigo 335, inciso II, do Código de 

Processo Civil, designo audiência de tentativa de conciliação para o dia 21 

de março de 2018, às 13h00min (MT), devendo os autos ser 

encaminhados para o Centro Judiciário de Solução de Conflitos para a 

realização do ato, cuja data fora designada conforme pauta fornecida pelo 

próprio centro.Não obtida à composição, nos termos do artigo 335, I, do 

Código de Processo Civil, iniciar-se-á o prazo para contestação, 

quedando-se a requerida inerte, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros 

os fatos articulados na inicial, conforme artigo 344, do Código de Processo 

Civil.Constatando-se quaisquer das hipóteses previstas nos artigos 350 e 

351, do Código de Processo Civil, será oportunizado ao autor a 

manifestação em 15 (quinze) dias, produzindo as provas que entender 

necessárias.Sem prejuízo das deliberações supra, promova vistas dos 

autos ao representante do Ministério Público.Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 209820 Nr: 1969-43.2016.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIÃO VITORINO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGIPLAN FINANCEIRA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA 

- OAB:14034/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENISE LENIR FERREIRA - 

OAB:OAB/RS 58.332

 INTIMAÇÃO DAS PARTES, POR MEIO DE SEUS ADVOGADOS da data 

designada para inicio dos trabalhos periciais no dia 22 de fevereiro de 

20018, às 09 h 00 min, no cartório da Quinta Vara Cível desta Comarca 

esclarecemos que a parte autora devera comparecer para realização da 

coleta dos materiais gráficos padrões.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 201485 Nr: 15858-98.2015.811.0055

 AÇÃO: Notícia-Crime->Medidas Preparatórias->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JOSE DOS REIS FERNANDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO GIOVANI DOMINGOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANI FERNANDES - 

OAB:14943

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANI FERNANDES - 

OAB:14943

 Autos nº: 15858-98.2015.811.0055.

Código Apolo nº: 201485.

 Vistos em correição.

Trata-se de queixa-crime ofertada pela vítima José dos Reis Fernandes em 

face de Paulo Giovani Domingos pela suposta prática do delito insculpido 

no art. 171 do CP.

 Dada vista dos autos ao Ministério Público constatou-se tratar, na 

verdade, dos delitos insculpidos no artigo 175, I e II, do Código Penal.

O Ministério Público, por sua vez, em bem lançada manifestação, acostada 

às fls. 15, postulou pela extinção da punibilidade do agente, em razão do 

instituto da decadência, bem como, pelo desentranhamento das fls. 2 e 3 

dos autos, para que sejam enviadas como “noticia-crime” à Autoridade 

Policial, para que lavre o termo circunstanciado e, dessa maneira, proceda 

à inquirição das partes e de suas testemunhas, bem como, o veículo seja 

submetido a exame pericial.

 Relatei o necessário.

DECIDO.

A presente queixa-crime, foi postulada de forma equivocada, sendo esta 

ineficaz, uma vez que a legitimidade em atuar nestes casos pertence 

exclusivamente ao Ministério Público.

Ex positis, em consonância com a cota ministerial (fls. 15), 

DESENTRANHE-SE os documentos de fls. 2 e 3 dos autos para que sejam 

enviadas como noticia-crime à Autoridade Policial para as providências de 

praxe. Assim sendo JULGO EXTINTA a presente queixa-crime ajuizada por 

José dos Reis Fernandes contra Paulo Giovani Domingos, já qualificado 

nos autos.

 Após o trânsito em julgado, devidamente CERTIFICADO, COMUNIQUE-SE 

ao Cartório Distribuidor e aos órgãos de praxe, na forma do artigo 1.453, 

III, da CNGC/MT.

 Transitada em julgado a presente sentença de extinção da punibilidade, 

ARQUIVEM-SE os autos com as devidas baixas na distribuição e no 

relatório.

 CIÊNCIA ao Ministério Público e à advogada do querelante.

 Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Tangará da Serra, 14 de dezembro de 2017.

Anna Paula Gomes de Freitas

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 266516 Nr: 29485-04.2017.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JDC.TELEMACO BORBA-PR, MINISTERIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Kathelin Tailine Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renata Ehlert - OAB:59630/PR

 Autos nº: 29485-04.2017.811.0055.

Código Apolo nº: 266516.

 Vistos.

 1) Considerando a decisão exarada pelo Conselho Nacional de Justiça na 

Reclamação para Garantia de Decisões nº 0006866-92.2016.2.00.02000, 

acerca da aplicação da Resolução-CNJ nº 244/2016 ao processo penal, 

pela qual o CNJ decidiu que no período de 07 a 20 de janeiro as audiências 

criminais poderão ser realizadas normalmente (todas, inclusive as de réus 

soltos), não havendo, igualmente, que se falar em suspensão dos prazos, 

por expressa disposição do art. 798 do CPP, sob pena de infringir as 

garantias constitucionais do réu, mormente a da razoável duração do 

processo, DESIGNO o dia 16 de janeiro de 2018, às 17h30min para oitiva 

da testemunha Janete Ferraz de Oliveira, que deverá ser INTIMADA a 
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comparecer, para o fim de ser ouvida, sob as penas da lei.

 2) OFICIE-SE ao Juízo Deprecante, comunicando sobre a designação da 

solenidade.

 2.1) CONSIGNE-SE, no ofício a ser remetido ao Juízo Deprecante que a 

parte ré deverá ser NOTIFICADA de que, caso esteja sendo assistida por 

defensor constituído, este deverá comparecer para acompanhar a 

audiência neste Juízo Deprecado, ou, a parte ré deverá firmar declaração 

de impossibilidade de custear a vinda do advogado a este Juízo (que 

deverá para cá ser remetida até o dia designado para realização da 

audiência), sob pena de a Defensoria Pública aqui não acompanhar o ato, 

a teor da Resolução nº 79/2015/CSDP.

 3) CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defensoria Pública.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Tangará da Serra, 12 de dezembro de 2017.

Anna Paula Gomes de Freitas

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 257400 Nr: 22594-64.2017.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELSON PEREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO GOMES PEREIRA - 

OAB:OAB/MT 21073, JOAQUIM GOMES DE OLIVEIRA - OAB:17614-MT

 Autos nº: 22594-64.2017.811.0055.

 Código Apolo nº: 257400.

Vistos etc.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, através da Promotora de 

Justiça que oficia perante este Juízo, Dra. Alessandra Gonçalves da Silva 

Godoi, ofereceu denúncia em 05 de setembro de 2017 contra Nelson 

Pereira dos Santos, qualificado nos autos, atribuindo-lhe a prática dos 

crimes capitulados nos artigos 303, parágrafo único, c/c 302, § 1º, inciso 

III, c/c 291, § 1º, inciso I, 305 e 306, caput, e § 1º, inciso II, todos da Lei nº. 

9.503/1997, em concurso material de crimes (CP, artigo 69).

Apurou-se, segundo a denúncia:

“(...)

FATO 01

Na data de 21/08/2017, aproximadamente às 21h30, na Avenida Ismael 

José do Nascimento, próximo ao estabelecimento comercial “Auto elétrica 

Pinheirão”, Centro, neste município e Comarca de Tangará da Serra/MT, o 

denunciado NELSON PEREIRA DOS SANTOS, com consciência e vontade, 

dirigiu veículo automotor, qual seja um VOLKSWAGEN, modelo Parati CL 

1.6 MI, placa CXE 6565, estando na ocasião com sua capacidade 

psicomotora alterada em razão da influência de álcool, constatada por 

sinais indicativos, na forma disciplinada pelo Contran, conforme Exame 

Clínico de Embriaguez à fls. 15.

FATO 02

Nas condições de data, horário e local acima delineados, o denunciado 

NELSON PEREIRA DOS SANTOS, agindo com manifesta imprudência, 

culposamente, praticou lesões corporais culposas na direção de veículo 

automotor, tendo como vítima Cleiton José Batista, ocasionando-lhe lesões 

corporais, atestadas via corpo de delito indireto, tendo na ocasião, 

deixado de prestar socorro à vítima, mesmo sendo possível fazê-lo sem 

risco pessoal.

FATO 03

Nas condições de data, horário e local acima delineados, o denunciado 

NELSON PEREIRA DOS SANTOS, com consciência e vontade, afastou-se 

do local do acidente para fugir das responsabilidades penais ou civis que 

possam lhe ser atribuídas”. (fls. 05/07)

O réu foi preso em flagrante delito em 21 de agosto de 2017 (fls. 09 e 

seguintes), cuja prisão foi convertida em preventiva em 22 de agosto de 

2017 (fls. 32/34 verso).

O réu, por meio de advogado constituído, postulou pela concessão da 

liberdade provisória às fls. 36/38.

Instado, o MPE opinou pelo indeferimento do pleito de liberdade provisória 

(fls. 41/42).

Às fls. 43/48, indeferiu-se o pleito de liberdade provisória.

A defesa do réu impetrou Habeas Corpus contra a decisão deste Juízo a 

quo que converteu a prisão em flagrante do réu em preventiva. O Juízo ad 

quem negou liminarmente o pleito de liberdade do réu (fls. 54/57).

 A peça inicial acusatória foi recebida em 13 de setembro de 2017, na 

forma colocada em Juízo, às fls. 63/64.

O réu, por meio de advogado constituído, apresentou resposta à 

acusação às fls. 74/80, arguindo, preliminarmente, inépcia da denúncia.

Com vista, o MPE opinou pelo indeferimento da preliminar arguida pelo réu 

(fls. 84/86).

Às fls. 87/89, indeferiu-se a preliminar de inépcia da denúncia arguida pelo 

réu, designando-se audiência de instrução e julgamento.

Entre um ato e outro, o Juízo ad quem denegou a ordem no Habeas Corpus 

outrora impetrado pela defesa do réu (fls. 100/106 verso).

Designada audiência de instrução e julgamento, a mesma se realizou às 

fls. 108/108 verso, com as oitivas das testemunhas/informantes Cleiton 

José Batista, PM Olinto Ferraz de Souza Júnior, PM Paulo Cezar Bispo 

Vieira, Lafaete Sales de Jesus e Ronilson da Costa Vilanova, além do 

interrogatório do réu Nelson Pereira dos Santos, conforme mídia de fls. 

110.

Às fls. 111, o MPE requereu a juntada do prontuário médico e serviço de 

atendimento médico de urgência da vítima Cleiton José Batista, o que foi 

deferido por este Juízo às fls. 113.

Às fls. 115/116 a defesa do réu pugnou pelo indeferimento do pleito do 

MPE, o que foi indeferido por este Juízo às fls. 117.

O Ministério Público apresentou as derradeiras alegações às fls. 128/133, 

pugnando pela condenação do réu Nelson Pereira dos Santos pela prática 

dos crimes previstos nos artigos 303, parágrafo único, c/c 302, § 1º, 

inciso III, c/c 291, § 1º, inciso I, e 306, caput, e § 1º, inciso II, todos da Lei 

nº 9.503/1997 e pela absolvição da prática do crime previsto no artigo 305 

do CTB.

Por sua vez, o réu Nelson Pereira dos Santos apresentou as derradeiras 

alegações às fls. 135/140, pugnando pela sua absolvição, nos termos do 

artigo 386, inciso VI, do CPP e artigo 397, inciso I, do CPP.

 Vieram os autos conclusos para prolação de sentença.

 Relatei o necessário.

 FUNDAMENTO E DECIDO.

 Considerando que a persecução penal in judicio obedeceu fielmente ao 

devido processo legal, ladeada pelos princípios do contraditório e da ampla 

defesa, não havendo questões prévias impeditivas da análise do mérito, 

resta analisar a pretensão punitiva do Estado incrustada na peça de 

ingresso.

Nesse propósito, tem-se que a MATERIALIDADE do delito se encontra 

patente nos autos, notadamente pelo boletim de ocorrência policial (fls. 

19/20), exame clínico de embriaguez (fls. 22), prontuário eletrônico (fls. 

120/122), declaração de atendimento de ocorrência (fls. 127), além da 

prova extrajudicial e oral colhida judicialmente.

Da mesma forma, a autoria delitiva restou cristalina, embora o réu tenha 

afirmado que o motociclista provocou o acidente, os elementos probatórios 

existentes nos autos deixam claro o cometimento do crime, por parte dele.

Na Delegacia de Polícia, o réu aduziu que:

“(...) o interrogando resolveu ir até um bar que fica localizado no bairro 

Jardim Tangará II, perto da SALMAX, onde acabou bebendo um litrão de 

cerveja; QUE possivelmente devido ao longo tempo que passou sem 

ingerir bebidas alcoólicas, sentiu muito os efeitos da cerveja; QUE mesmo 

assim pegou seu automóvel, uma VW Parati e se dirigia para sua 

residência, pela Av. Ismael José do Nascimento, e quando estava nas 

imediações da Auto Elétrica Pinheirão, acabou colidindo com uma pessoa 

que estava em uma moto; QUE pelo que se lembra, foi o motoqueiro quem 

colidiu contra seu veículo, pois se fosse o contrário, possivelmente o teria 

atropelado também, coisa que não ocorreu; QUE não sabe dizer o que deu 

em sua cabeça, mas resolveu sair do lugar e ir para casa; QUE depois 

acabou se preocupando com a pessoa da moto com quem tinha colidido; 

QUE não voltou, porém parou seu automóvel, pois havia várias pessoas 

acenando; QUE em seguida foi abordado pelos policiais militares”. (Nelson 

Pereira dos Santos, fls. 13/14)

Inquirido judicialmente, o réu Nelson Pereira dos Santos confessou a 

prática delitiva, aduzindo que bebeu um litro de cerveja, destacando que 

pegou seu veículo para ir embora quando coligiu com a motocicleta da 

vítima, provocando o acidente. Informou que não prestou socorro à vítima 

porque deparou com muitas pessoas no local do acidente e ficou com 

receio de prestar socorro (mídia de fls. 110).

Por sua vez, a vítima Cleiton José Batista narrou que estava indo para a 

casa da sua tia, quando o réu vinha em sentido oposto da pista, 

convertendo a esquerda, atravessando em sua frente, vindo a colidir com 

o veículo, sofrendo lesões pelo corpo. Relatou que o réu fugiu do local do 

acidente. Informou que necessita realizar uma cirurgia no joelho, bem 
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como, reparar os danos materiais na sua motocicleta, avaliados em R$ 

2.600,00 (dois mil e seiscentos reais). Aduziu que a família do réu apenas 

ajudou no pagamento dos seus óculos de grau que havia sido quebrado 

por ocasião do acidente (mídia de fls. 110).

Os policiais militares da ocorrência Olinto Feras de Souza Júnior e Paulo 

Cezar Bispo Vieira aduziram que uma viatura foi até o local do acidente e a 

outra foi na busca do réu, deparando com o réu dirigindo o seu carro 

numa rua contramão, quando fugia da cena do crime, destacando que ele 

se encontrava em visível estado de embriaguez (mídia de fls. 110).

 As testemunhas de defesa Lafaete Sales de Jesus e Ronilson da Costa 

Vilanova nada relataram acerca os fatos (mídia de fls. 110).

Analisando o conjunto probatório, no que tange aos delitos de embriaguez 

ao volante e lesão corporal culposa na condução de veículo automotor, 

verifica-se que há elementos concretos indicadores, de forma segura, da 

prática delitiva por parte do acusado.

Com efeito, o boletim de ocorrência policial (fls. 20) e o exame clínico de 

embriaguez (fls. 22) não deixam dúvidas de que o réu se encontrava em 

visível estado de embriaguez quando dirigia seu veículo automotor e veio a 

colidir com a motocicleta da vítima.

Não é demais dizer que se ampliaram os meios de prova da embriaguez, 

permitindo-se, agora, que, na ausência de exames de alcoolemia – sangue 

ou bafômetro –, outros elementos possam ser utilizados para atestar a 

embriaguez e a alteração da capacidade psicomotora do motorista, como 

vídeos, testemunhas ou quaisquer meios de prova em direito admitidos, 

respeitada a contraprova.

No ponto:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO PENAL E 

PROCESSUAL PENAL. DELITO DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO 

VOLANTE. ELEMENTOS PROBATÓRIOS. ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE 

PSICOMOTORA. DEMONSTRAÇÃO. DESNECESSIDADE. DELITO DE PERIGO 

ABSTRATO. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO 

INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Inicialmente, destaco que a controvérsia 

prescinde do reexame de provas; é suficiente, apenas, a revaloração dos 

fatos incontroversos explicitados no acórdão recorrido, o que, ao 

contrário do pretendido pelo agravante, é admitido na via extraordinária. 2. 

A Lei n. 12.760/2012, que alterou o art. 306 do CTB, ampliou os meios de 

prova, pois permite, agora, que, na ausência de exames de alcoolemia - 

sangue ou bafômetro -, outros elementos possam ser utilizados para 

atestar a embriaguez e a alteração da capacidade psicomotora do 

motorista, como vídeos, testemunhas ou quaisquer meios de prova em 

direito admitidos, respeitada a contraprova.

3. Para a tipificação do delito previsto no art. 306 do CTB, com a nova 

redação dada pela Lei n. 12.760/2012, é despicienda a demonstração de 

alteração da capacidade psicomotora do agente, visto que o delito de 

perigo abstrato dispensa a demonstração de direção anormal do veículo. 

4. Agravo regimental não provido. (AgInt no REsp 1675592/RO, Rel. 

Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 24/10/2017, 

DJe 06/11/2017)

Além do mais, os prontuários médicos (fls. 120/122) e a declaração de 

atendimento de ocorrência (fls. 127) comprovam as lesões sofridas pela 

vítima por ocasião do acidente provocado pelo acusado.

Assim, perfeitamente demonstradas as condutas de conduzir veículo 

automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de 

álcool, bem como de praticar lesão corporal culposa na condução de 

veículo automotor, delineando-se os delitos dos artigos 306, caput, e 303, 

parágrafo único, ambos do Código de Trânsito Brasileiro

Por outro lado, induvidoso que o réu deixou de prestar socorro à vítima, 

circunstância que leva à incidência da causa de aumento do art. 302, § 1º, 

III, do CTB.

 De outro lado, como bem observado pelo Ministério Público, em seus 

memoriais finais, o réu deve ser absolvido pela prática delitiva do artigo 

305 do CTB, pois, a conduta incriminadora deste tipo penal (afastar-se do 

local do acidente) foi o meio de execução para a implicação da majorante 

do crime de lesões corporais – omissão de socorro à vítima – CTB, artigo 

303, parágrafo único, tornando impossível puni-lo pelo crime previsto no 

artigo 305 do CTB, operando-se dessa forma, a consunção.

Outrossim, é importante salientar que em nosso sistema jurisdicional 

predomina a Teoria da Substanciação, o que significa dizer que o réu se 

defende dos fatos e não da capitulação e, como podemos observar, todos 

os fatos foram devidamente descritos na presente denúncia. Por outro 

lado, sabemos que também entre nós vigora o princípio denominado jura 

novit curia, o que impõe dizer que o Juiz é livre na dicção do direito, ou 

seja, o Juiz conhece o direito, consubstanciado na regra narra mihi factum 

dabo tibi jus (narra-me o fato e te darei o direito). Isso significa que o réu 

não se defende da capitulação dada ao crime na denúncia, mas sim da 

sua descrição fática.

Ex positis, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE A DENÚNCIA de fls. 05/07, e o faço para CONDENAR como 

por condenado tenho o réu Nelson Pereira dos Santos, já qualificado nos 

autos, nas sanções dos artigos 303, parágrafo único, e 306, caput, do 

Código de Trânsito Brasileiro.

 Pelas mesmas razões, ABSOLVO o réu Nelson Pereira dos Santos da 

prática do crime previsto no artigo 305, do CTB.

DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA

 QUANTO AO DELITO LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE 

VEÍCULO AUTOMOTOR

 A pena cominada para o delito previsto no artigo 303 do CTB é de 

detenção, de seis (06) meses a dois (02) anos, e suspensão ou proibição 

de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.

A culpabilidade do acusado, ou seja, a intensidade de seu dolo foi normal.

 Seus antecedentes são bons, conforme documento de fls. 134.

 Sua conduta social não pode ser mensurada, ante a inexistência de 

elementos para a aferição.

 Não há elementos nos autos para aferir sua personalidade.

 Os motivos são próprios do crime, razão pela qual, não serão 

considerados na dosimetria da pena.

 As circunstâncias são próprias do delito pelo qual o réu responde.

 As consequências do delito não foram tão graves.

 O comportamento da vítima não deve ser considerado, pois, não 

influenciou na conduta do réu.

 Levando em conta essas circunstâncias judiciais favoráveis, hei por bem 

fixar a PENA-BASE em seis (06) meses de detenção.

 Na segunda fase de fixação da pena, verifico a presença da atenuante 

da confissão. Todavia, a teor da Súmula 231 do STJ, MANTENHO a pena 

em seis (06) meses de detenção.

 Na terceira fase da fixação da pena, não há causas de diminuição da 

pena. Todavia, deve reconhecida a majorante do artigo 303, parágrafo 

único, c/c artigo 302, § 2º, inciso III, ambos do CTB, tendo em vista que o 

acusado deixou de prestar socorro à vítima, razão porque, utilizando-se 

de 1/3, ELEVO a pena para oito (08) meses de detenção.

Portanto, TORNO a pena DEFINITIVA em oito (08) meses de detenção.

DA SUSPENSÃO OU PROIBIÇÃO DE SE OBTER A PERMISSÃO OU A 

HABILITAÇÃO PARA

 DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR

Considerando a natureza do crime em apreço, CONDENO também o réu à 

pena de SUSPENSÃO ou PROIBIÇÃO de se obter permissão ou habilitação 

para dirigir veículo automotor pelo prazo de 06 (seis) meses.

DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA

 QUANTO AO DELITO DE CONDUZIR VEÍCULO AUTOMOTOR COM 

CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTEREADA EM RAZÃO DA INFLUÊNCIA 

DE ÁLCOOL

 A pena cominada para o delito previsto no artigo 306 do CTB é de 

detenção, de seis (06) meses a três (03) anos, multa e suspensão ou 

proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo 

automotor.

A culpabilidade do acusado, ou seja, a intensidade de seu dolo foi normal.

 Seus antecedentes são bons, conforme documento de fls. 134.

 Sua conduta social não pode ser mensurada, ante a inexistência de 

elementos para a aferição.

 Não há elementos nos autos para aferir sua personalidade.

 Os motivos são próprios do crime, razão pela qual, não serão 

considerados na dosimetria da pena.

 As circunstâncias são próprias do delito pelo qual o réu responde.

 As consequências do delito não foram tão graves.

 O comportamento da vítima não deve ser considerado, por ser 

indeterminada.

 Levando em conta essas circunstâncias judiciais desfavoráveis, hei por 

bem fixar a PENA-BASE em seis (06) meses de detenção e dez (10) 

dias-multa.

 Na segunda fase de fixação da pena, verifico a presença da atenuante 

da confissão. Todavia, a teor da Súmula 231 do STJ, MANTENHO a pena 

em seis (06) meses de detenção e dez (10) dias-multa.

 Na terceira fase da fixação da pena, não há nem causas de aumento e 

nem diminuição da pena.
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 Portanto, TORNO a pena DEFINITIVA em seis (06) meses de detenção e 

dez (10) dias-multa.

Pela mesma fundamentação, CONDENO-O AINDA ao pagamento de pena 

pecuniária que, tendo em vista a situação econômica do condenado, 

ARBITRO em dez (10) dias-multa, fixando o dia-multa em um trigésimo 

(1/30) do salário mínimo vigente à data do fato delituoso (21/08/2017), que 

deverá ser atualizado e recolhido na forma e no prazo previsto nos artigos 

49 e 50 da Lei Substantiva Penal.

DA SUSPENSÃO OU PROIBIÇÃO DE SE OBTER A PERMISSÃO OU A 

HABILITAÇÃO PARA

 DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR

Considerando a natureza do crime em apreço, CONDENO também o réu à 

pena de SUSPENSÃO ou PROIBIÇÃO de se obter permissão ou habilitação 

para dirigir veículo automotor pelo prazo de 06 (seis) meses.

DO CÚMULO MATERIAL

 Em razão do CONCURSO MATERIAL entre os crimes previstos no artigo 

303 e 306 do CTB, ENCONTRO UMA PENA TOTAL DEFINITIVA, PARA OS 

CRIMES DE UM (01) ANO E DOIS (02) MESES DE DETENÇÃO E DEZ (10) 

DIAS-MULTA, E SUSPENSÃO OU PROIBIÇÃO DE SE OBTER PERMISSÃO 

OU HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR PELO PRAZO DE 

UM (01) ANO.

 A pena deverá ser cumprida no REGIME INICIAL ABERTO, uma vez que o 

réu não é reincidente consoante a alínea “c” do § 2º do art. 33 do CP.

Por fim, verifica-se que o réu não é reincidente e a pena aplicada não 

excede a quatro anos; o crime foi praticado sem emprego de violência ou 

grave ameaça, bem como a culpabilidade, os antecedentes, os motivos e 

as circunstâncias do crime indicam que a substituição é suficiente, razão 

porque, de acordo com o disposto no art. 44, § 2º c/c o art. 59, inciso IV, 

ambos do CP, SUBSTITUO a pena privativa de liberdade, imposta ao réu 

por duas (02) penas restritivas de direito, consistentes em prestação 

pecuniária no importe de dois (02) salários mínimos e prestação de 

serviços à comunidade durante o período da pena imposta.

 A entidade a ser beneficiada com a prestação de serviços deverá ser 

determinada pelo Juízo da Execução, de acordo com a necessidade e as 

aptidões do reeducando. Consigno, por oportuno, que a pena restritiva de 

direito imposta poderá ser convertida em pena privativa de liberdade na 

hipótese do § 4º do art. 44 do Código Penal.

O réu poderá apelar em liberdade, uma vez que não se faz mais presente 

qualquer dos fundamentos da prisão preventiva, razão porque 

DETERMINO A IMEDIATA EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE SOLTURA EM 

FAVOR DO RÉU, salvo se por outro motivo não estiver preso.

 Custas pelo acusado.

 Após o trânsito em julgado, DETERMINO a SUSPENSÃO dos direitos 

políticos do condenado, enquanto durarem os efeitos da condenação 

(artigo 15, III, CF).

 OFICIE-SE ao Tribunal Regional Eleitoral, comunicando sobre a suspensão 

ventilada.

 Também após o trânsito em julgado, COMUNIQUE-SE ao Cartório 

Distribuidor desta Comarca, à Delegacia de Polícia Judiciária Civil local, ao 

INFOSEG bem como aos Institutos Nacional e Estadual de Identificação.

 Decorrido o prazo recursal, e após o trânsito em julgado desta decisão, 

LANCE-SE o nome do réu no rol dos culpados (artigo 5º, inciso LVII, da 

Constituição Federal).

 Somente após o trânsito em julgado para ambas as partes, EXPEÇA-SE 

guia de execução DEFINITIVA.

 Após o cumprimento de todas as determinações constantes da presente 

sentença, mormente a expedição guia de execução definitiva, 

ARQUIVE-SE o presente, mediante as baixas e cautelas de praxe.

CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa do réu.

 Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Tangará da Serra, 13 de dezembro de 2017.

Anna Paula Gomes de Freitas

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 266020 Nr: 29194-04.2017.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JDC.BARRA DO BUGRES-MT, MINISTERIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURILIO DE JESUS ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amanda Silva Pinheiro - 

OAB:21180/MT, GIVANILDO GOMES - OAB:12635/O

 Autos nº: 29194-04.2017.811.0055.

Código Apolo nº: 266020.

 Vistos em correição.

 1) DESIGNO o dia 23 de janeiro de 2018, às 14:00 horas, para oitiva da 

testemunha Eder Carlos de Oliveira, que deverá ser INTIMADA a 

comparecer, para o fim de ser ouvida, sob as penas da lei.

 1.1) Tratando-se a testemunha de servidor público, COMUNIQUE-SE ao 

chefe da repartição a que servir, na forma do art. 221, § 1º, do CPP.

 2) OFICIE-SE ao Juízo Deprecante, comunicando sobre a designação da 

solenidade.

 2.1) CONSIGNE-SE, no ofício a ser remetido ao Juízo Deprecante que a 

parte ré deverá ser NOTIFICADA de que, caso esteja sendo assistida por 

defensor constituído, este deverá comparecer para acompanhar a 

audiência neste Juízo Deprecado, ou, a parte ré deverá firmar declaração 

de impossibilidade de custear a vinda do advogado a este Juízo (que 

deverá para cá ser remetida até o dia designado para realização da 

audiência), sob pena de a Defensoria Pública aqui não acompanhar o ato, 

a teor da Resolução nº 79/2015/CSDP.

 3) CIÊNCIA ao Ministério Público.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Tangará da Serra, 12 de dezembro de 2017.

Anna Paula Gomes de Freitas

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 266211 Nr: 29299-78.2017.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JDC.ARIPUANÃ-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEFERSON DE SOUSA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAVID CLEMENTE RUDY - 

OAB:14787

 Autos nº: 29299-78.2017.811.0055.

Código Apolo nº: 266211.

 Vistos em correição.

 1) Considerando a decisão exarada pelo Conselho Nacional de Justiça na 

Reclamação para Garantia de Decisões nº 0006866-92.2016.2.00.02000, 

acerca da aplicação da Resolução-CNJ nº 244/2016 ao processo penal, 

pela qual o CNJ decidiu que no período de 07 a 20 de janeiro as audiências 

criminais poderão ser realizadas normalmente (todas, inclusive as de réus 

soltos), não havendo, igualmente, que se falar em suspensão dos prazos, 

por expressa disposição do art. 798 do CPP, sob pena de infringir as 

garantias constitucionais do réu, mormente a da razoável duração do 

processo, DESIGNO o dia 16 de janeiro de 2018, às 17h40min para oitiva 

da testemunha Cassiano Ricardo Sfoggia, que deverá ser INTIMADA a 

comparecer, para o fim de ser ouvida, sob as penas da lei.

 2) OFICIE-SE ao Juízo Deprecante, comunicando sobre a designação da 

solenidade.

 2.1) CONSIGNE-SE, no ofício a ser remetido ao Juízo Deprecante que a 

parte ré deverá ser NOTIFICADA de que, caso esteja sendo assistida por 

defensor constituído, este deverá comparecer para acompanhar a 

audiência neste Juízo Deprecado, ou, a parte ré deverá firmar declaração 

de impossibilidade de custear a vinda do advogado a este Juízo (que 

deverá para cá ser remetida até o dia designado para realização da 

audiência), sob pena de a Defensoria Pública aqui não acompanhar o ato, 

a teor da Resolução nº 79/2015/CSDP.

 3) CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defensoria Pública.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Tangará da Serra, 12 de dezembro de 2017.

Anna Paula Gomes de Freitas

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 266313 Nr: 29368-13.2017.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JDC.AMAMBAI-MS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERSON ELI RAUZER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rodrigo Otano Simões - 

OAB:7993/MS

 Autos nº: 29368-13.2017.811.0055.

Código Apolo nº: 266313.
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 Vistos em correição.

 1) DESIGNO audiência de interrogatório do réu Gerson Eli Rauzer para o 

dia 23 de janeiro de 2018, às 17h50min, devendo o mesmo ser INTIMADO a 

comparecer neste Juízo devidamente acompanhado de advogado, sob as 

penas da lei.

 2) No mais, INTIME-SE com urgência o réu acerca da audiência de 

instrução e julgamento, a ser realizada no Juízo Deprecante no dia 13 de 

dezembro de 2017, às 15h40min.

 3) OFICIE-SE ao Juízo Deprecante, comunicando sobre a designação da 

solenidade.

 4) CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defensoria Pública.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Tangará da Serra, 12 de dezembro de 2017.

Anna Paula Gomes de Freitas

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 256762 Nr: 22071-52.2017.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAO ANTONIO MARTINS DOS SANTOS, 

DEUZANIR PEREIRA DE ARRUDA MULHER, MARIA EDUARDA DE ARRUDA 

SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MARIM DE 

OLIVEIRA - OAB:20003-O/MT, ARY DA COSTA CAMPOS - 

OAB:16944/B, Fernando Ferreira da Silva - OAB:14924

 DECISÃO PROFERIDA EM AUDIÊNCIA: “Vistos etc. 1) Considerando que a 

informante comum Camily Vitória Muller compareceu espontaneamente e 

foi ouvida nesta solenidade, OFICIE-SE ao Juízo Deprecado, solicitando a 

devolução da precatória expedida às fls. 250/251 com a finalidade de sua 

oitiva, independentemente de cumprimento. 2) Igualmente, considerando 

que as rés Deuzanir Pereira de Arruda Muller e Maria Eduarda de Arruda 

Souza foram interrogadas nesta oportunidade, OFICIE-SE aos Juízos 

Deprecados, solicitando as devoluções das cartas precatórias expedidas 

com a finalidade de proceder aos seus interrogatórios, independentemente 

de cumprimento. 3) DECLARO ENCERRADA a instrução criminal. ABRA-SE 

VISTA dos autos ao Ministério Público e, em seguida, à Defesa, para 

apresentação de memoriais escritos, pelo prazo de cinco (05) dias, cada, 

observando-se que, no prazo de memoriais, deverá o Ministério Público se 

manifestar acerca do pedido de restituição e da revogação da prisão. 4) 

Após, CONCLUSOS para prolação de sentença. CUMPRA-SE”.

Vara Especializada dos Juizados Especiais

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001576-67.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIANE SILVA ASSUNCAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Nos termos do art. 320 do CPC, faculto a parte reclamante, no 

prazo de 15 (quinze dias), emendar a inicial para juntar aos autos 

comprovante de endereço em seu nome ou justificar (e comprovar 

documentalmente) qual a correlação existente com a pessoa que consta 

do comprovante de endereço juntado nos autos, sob pena de 

indeferimento da petição inicial (CPC, art. 321). Intime-se. Cumpra-se. 

Tangará da Serra/MT, 14 de dezembro de 2017. ANGELO JUDAI JUNIOR 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001569-75.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ISAIAS DOS SANTOS LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NALIAN BORGES CINTRA MACHADO OAB - MT0014100A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Procedo a intimação da(s) parte(s), na(s) pessoa(s) de seu(s) 

advogado(s) para comparecer(em) à audiência de tentativa de conciliação 

designada para o dia 27/02/2018, às 14H00MIN.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001563-68.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LEDI FIGUEIREDO BRIDI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEDI FIGUEIREDO BRIDI OAB - MT0009413A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

 

Procedo a intimação da(s) parte(s), na(s) pessoa(s) de seu(s) 

advogado(s) para comparecer(em) à audiência de tentativa de conciliação 

designada para o dia 26/02/2018, às 16H30MIN.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001552-39.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LUSIMEIRE SOCORRO OLIVEIRA DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DICKSON DIEGO CAMPOS DEBESA OAB - MT22483/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Star Hair (REQUERIDO)

 

Procedo a intimação da(s) parte(s), na(s) pessoa(s) de seu(s) 

advogado(s) para comparecer(em) à audiência de tentativa de conciliação 

designada para o dia 27/02/2018, às 13H45MIN.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000964-32.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANE RIBEIRO PORTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DICKSON DIEGO CAMPOS DEBESA OAB - MT22483/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - SAMAE 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCILO DOS SANTOS JUNIOR OAB - MT0012359S (ADVOGADO)

 

Procedo a intimação das partes autora e requerida, nas pessoas de seus 

patronos, para comparecerem à audiência de Tentativa de Conciliação, 

face ter sido designada pelo sistema no de carnaval. DATA, HORÁRIO E 

LOCAL: A audiência será e se realizará no dia 19/02/2018, às 15h30min 

horas, no Edifício do Fórum.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001074-31.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARLES ANTONIO FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALTEMAR DIAS DA GAMA OAB - MT18322/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MÓVEL S/A (REQUERIDO)

MALTA ASSESSORIA DE COBRANCAS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

Intimo a parte Requerente, por meio de seu Procurador, para Audiência de 

Conciliação designada para 05/02/2018, às 14h00min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001262-24.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

DAIANE DOMINGUES DO AMARAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON RIBEIRO ALVES OAB - MT23093/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

Autos n. 1001262-24.2017.8.11.0055 Autora: Daiane Domingues do 

Amaral Ré: Banco Bradesco S/A. PROJETO DE SENTENÇA 1. RELATÓRIO: 

Dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO: Inicialmente é importante explanar que a presente 

ação tramita pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 9.099/95, portanto é 

orientada pelos princípios da simplicidade e celeridade processual, entre 

outros (cf. art. 2º da Lei 9.099/95[1]). E, diante da especialidade do 

microssistema citado, não se aplicam as disposições do art. 489 do Código 

de Processo Civil à decisão proferida em seu iter processual (cf. 

Enunciado 162 do FONAJE[2]). Ademais, consigna-se que o presente 

projeto de sentença foi elaborado por juiz leigo sob orientação prévia e 

posterior do juiz togado supervisor deste Juizado Especial, na forma do 

art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste modo, esclarece-se que não existe 

sentença proferida por juiz leigo (mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º da Lei 

9.099/95[4]), uma vez que todo e qualquer ato decisório é exarado pelo 

ilustre magistrado lotado no Juizado Especial Cível de Tangará da 

Serra/MT. Realizados os esclarecimentos supramencionados, passa-se a 

analisar a lide posta. Compulsando-se os autos depreende-se a 

desnecessidade de dilação probatória, pois o feito encontra-se 

devidamente instruído com provas documentais suficientes para a 

formação do convencimento do julgador. Assim, incide na espécie o 

permissivo contido no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, cuja 

aplicação, vale dizer, não acarreta cerceamento do direito das partes de 

produzir provas, mas, antes, impõe a observância do princípio da 

eficiência no Poder Judiciário, assegurando a celeridade processual que 

concretiza a garantia constitucional da razoável duração do processo (art. 

5º, inciso LXXVIII da CRFB). Presentes os pressupostos de constituição e 

de validade do processo, bem como as condições da ação, inexistindo 

preliminares a tratar, nulidades a declarar, irregularidades a sanar, ou 

questões incidentes a serem resolvidas, passa-se à análise do mérito. 

Vejamos: A priori, no caso em epígrafe resta configurada relação de 

consumo, nos termos do art. 2º c/c art. 3º da Lei 8.078/90, portanto 

restam aplicáveis as normas referentes ao microssistema consumerista. 

Depreende-se dos autos que a autora foi negativada por ordem da 

empresa ré por uma dívida que perfaz o montante de R$ 325,97 (trezentos 

e vinte e cinco reais e noventa e sete centavos), como prova a certidão 

de restrição anexa aos autos (cf. ID n. 10483343). Todavia, afirma 

peremptoriamente a autora que desconhece a dívida em questão, razão 

pela qual a inclusão de seu nome no cadastro de devedores seria indevida 

e, consequentemente, implicaria em danos de ordem moral. A ré, ao seu 

turno, afirma que a negativação foi devida, vez que a autora não 

promoveu os pagamentos decorrentes do contrato de prestação de 

serviços firmados entre as partes (especificamente em relação a débitos 

oriundos de empréstimo). Neste caso, havendo a negativa de contratação 

(ou desconhecimento de débitos) cabe à ré demonstrar a existência do 

negócio jurídico realizado entre as partes, nos termos do art. 373, inc. II do 

CPC, porque inviável a produção de prova negativa. Com efeito, a ré 

demonstra nos autos (cf. documentos anexos à contestação em ID n. 

11106255) a realização do negócio jurídico juntando cópia do contrato 

devidamente assinado pela autora – assinatura idêntica a dos documentos 

juntados com petitório inicial, frise-se. Também juntou cópia e faturas do 

cartão de crédito contratado (cf. ID n. 11106242). Sublinho que é 

despicienda a produção de prova pericial para o deslinde do caso em 

epígrafe porque as assinaturas a serem contrastadas são semelhantes. 

Neste sentido é o entendimento do E. Tribunal de Justiça do E. do Mato 

Grosso, in verbis: [...] “A presunção de veracidade dos fatos alegados, 

pelo autor em razão da revelia do réu conseqüência da revelia do réu é 

relativa, podendo ceder a outra circunstâncias constantes dos autos, de 

acordo como livre convencimento do juiz.” (RESP 2846/RS, Rel. Min. 

Barros Monteiro). Inexiste cerceamento de defesa quando é 

desnecessária a perícia para análise de assinatura porque visivelmente 

idêntica à constante aos documentos juntados nos autos. Não se fala em 

erro no contrato quando é possível averiguar o consentimento da parte 

por meio de sua assinatura. Se não configurado o ato ilícito não há o dever 

de indenizar. (Ap 55125/2014, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS 

FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 18/02/2015, Publicado no DJE 

23/02/2015) (grifo nosso). Portanto, é preciso reconhecer que a ré 

demonstrou que a autora contratou seus serviços, porém quedou-se 

inadimplente. Bem como demonstrou a origem dos débitos. Assim, as 

alegações de inexistência de contratação (ou desconhecimento de 

débitos) se mostram inverossímeis. Diante do exposto, entendo ser o 

arcabouço probatório suficiente para ilidir dúvidas em referência à 

existência da citada relação jurídica. O que implica dizer que inexiste 

fraude perpetrada por terceiro no presente caso, bem como ser 

incontroverso e existente o negócio jurídico em questão, restando apurar 

se no presente caso a cobrança efetuada pela ré se mostra devida ou 

não. Logo, demonstrada está a origem do débito negativado, e, à míngua 

de prova do pagamento dos débitos pendentes constituído pela autora 

nesses autos, conclui-se que a ré agiu em exercício regular do direito, não 

cometendo qualquer ilícito. É oportuno salientar que a prova de quitação – 

enquanto prova constitutiva do direito – é ônus da autora, na forma do art. 

373, I do CPC. E, por inexistir nos autos comprovante de pagamento em 

relação a diferença apontada, legitima se mostra a cobrança por parte da 

ré. Neste sentido é o entendimento do E. Tribunal de Justiça do Estado do 

Mato Grosso, in verbis: [...] Embora incidentes as regras do Código de 

Defesa do Consumidor sobre as relações entre usuários de telefonia e 

concessionárias de tais serviços públicos, não se aplica a inversão do 

ônus da prova em favor do consumidor quando sua pretensão 

encontra-se desprovida de qualquer início de prova a lhe dar algum 

suporte. Ausente dos autos provas da adimplência do autor quanto às 

faturas da linha de telefone contratada com a empresa requerida e, por 

consequência, do alegado dano experimentado, escorreita a sentença que 

julgou improcedente a ação de indenização por danos morais.- (Ap 

161156/2014, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 20/05/2015, Publicado no DJE 26/05/2015) 

(grifo inexistente no original). Ante o exposto, reputo no presente caso 

não assistir razão a autora. Isto porque uma vez demostrada a relação 

jurídica firmada com a ré, o inadimplemento contratual e, por 

consequência, a inclusão de seu nome no cadastro de inadimplentes, se 

conclui que a ré atuou legitimamente, não praticando qualquer ilícito no 

presente caso. No que tange a notificação prévia de inclusão nos órgãos 

de proteção ao crédito, é oportuno salientar que esta é de 

responsabilidade dos órgãos mantenedores do cadastro de inadimplentes, 

portanto foge da alçada da ré promover tal ato. Neste sentido é o 

posicionamento sumulado do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: Cabe 

ao órgão mantenedor do Cadastro de Proteção ao Crédito a notificação do 

devedor antes de proceder à inscrição. (Súmula 359, SEGUNDA SEÇÃO, 

julgado em 13/08/2008, DJe 08/09/2008) Por fim, ainda, analisando as 

provas trazidas pela autora e as provas trazidas pela ré, resta 

caracterizada a litigância de má fé daquele, nos termos do artigo 80, 

incisos II e III, do Código de Processo Civil, notadamente quando se 

observa a alteração da verdade dos fatos, sustentando-se demanda 

contra a ré, mesmo ausente qualquer direito supostamente afetado. 3. 

DISPOSITIVO: Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil, opino por JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos 

contidos na inicial. Ademais, opino por reconhecer a litigância de má-fé da 

parte autora e, por conseguinte, condeno ao pagamento de multa de 5% 

(cinco por cento), custas processuais e honorários advocatícios que fixo 

em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, com fulcro no artigo 81 

do CPC c/c art. 55 da Lei 9.099/95 e Enunciado 136 FONAJE[5], tal qual 

pleiteado pela ré. Extingue-se o feito com julgamento de mérito. Sem 

custas ou honorários nesta fase (Lei n. 9.099/95, art. 55). Submete-se a 

decisão à análise do magistrado. Tangará da Serra/MT, 15 de dezembro 

de 2017. Raony Cristiano Berto Juiz Leigo Vistos etc. Trata-se de 

procedimento cível que tramitou segundo a Lei 9.099/1995, perante 

Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A decisão 

proferida foi submetida ao juízo para apreciação. Verificando o teor dos 

autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão 

para produzir seus legais efeitos. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. Tangará da 

Serra/MT, 15 de dezembro de 2017. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito 

[1] Art. 2º O processo orientar-se-á pelos critérios da oralidade, 

simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, buscando, 

sempre que possível, a conciliação ou a transação. [2] ENUNCIADO 162 - 

Não se aplica ao Sistema dos Juizados Especiais a regra do art. 489 do 

CPC/2015 diante da expressa previsão contida no art. 38, caput, da Lei 

9.099/95 (XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 40. O Juiz leigo 

que tiver dirigido a instrução proferirá sua decisão e imediatamente a 

submeterá ao Juiz togado, que poderá homologá-la, proferir outra em 

substituição ou, antes de se manifestar, determinar a realização de atos 
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probatórios indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores e Juízes leigos 

são auxiliares da Justiça, recrutados, os primeiros, preferentemente, entre 

os bacharéis em Direito, e os segundos, entre advogados com mais de 

cinco anos de experiência. [5] ENUNCIADO 136 – O reconhecimento da 

litigância de má-fé poderá implicar em condenação ao pagamento de 

custas, honorários de advogado, multa e indenização nos termos dos 

artigos 55, caput, da lei 9.099/95 e 18 do Código de Processo Civil.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001273-53.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

PASQUALLI & FREITAS LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA PATRICIA PASQUALLI OAB - MT0010633A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JANY TERESINHA LONDERO SCHRODER (REQUERIDO)

 

Autos n. 1001273-53.2017.8.11.0055 Autora: Pasqualli & Freitas – EPP Ré: 

Jany Teresinha Londero Schroder PROJETO DE SENTENÇA 1. 

RELATÓRIO: Dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO: Inicialmente é importante explanar que a presente 

ação tramita pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 9.099/95, portanto é 

orientada pelos princípios da simplicidade e celeridade processual, entre 

outros (cf. art. 2º da Lei 9.099/95[1]). E, diante da especialidade do 

microssistema citado, não se aplicam as disposições do art. 489 do Código 

de Processo Civil à decisão proferida em seu iter processual (cf. 

Enunciado 162 do FONAJE[2]). Ademais, consigna-se que o presente 

projeto de sentença foi elaborado por juiz leigo sob orientação prévia e 

posterior do juiz togado supervisor deste Juizado Especial, na forma do 

art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste modo, esclarece-se que não existe 

sentença proferida por juiz leigo (mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º da Lei 

9.099/95[4]), uma vez que todo e qualquer ato decisório é exarado pelo 

ilustre magistrado lotado no Juizado Especial Cível de Tangará da 

Serra/MT. Realizados os esclarecimentos supramencionados, passa-se a 

analisar a lide posta. Compulsando-se os autos depreende-se a 

desnecessidade de dilação probatória, pois o feito encontra-se 

devidamente instruído com provas documentais suficientes para a 

formação do convencimento do julgador. Assim, incide na espécie o 

permissivo contido no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, cuja 

aplicação, vale dizer, não acarreta cerceamento do direito das partes de 

produzir provas, mas, antes, impõe a observância do princípio da 

eficiência no Poder Judiciário, assegurando a celeridade processual que 

concretiza a garantia constitucional da razoável duração do processo (art. 

5º, inciso LXXVIII da CRFB). A princípio, considerando que foi juntado 

projeto de sentença estranho a presente lide, necessário é a 

desconsideração daquele por absoluta impertinência. Assim, passa-se a 

análise da demanda. Ademais, presentes os pressupostos de constituição 

e de validade do processo, bem como as condições da ação, e não 

havendo preliminares, nulidades a declarar, irregularidades a sanar, ou 

questões incidentes a serem resolvidas, passa-se à análise do mérito. 

Importante mencionar que a ré não se não se fez presente à audiência de 

conciliação realizada na data de 13 de dezembro de 2017, às 15h00m (cf. 

ID n. 11123638), apesar de ter sido cientificada da existência da ação (cf. 

ID n. 10794314) e, consequentemente, da audiência de conciliação. Neste 

diapasão, conforme disposto no artigo 20 da Lei 9.099/95, “não 

comparecendo o demandado à sessão de conciliação ou à audiência de 

instrução e julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no 

pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do Juiz”. Posto 

isso, impõe-se a decretação de revelia em desfavor da parte ré Jany 

Teresinha Londero Schroder. A revelia é ato processual que produz 

vários efeitos, entre eles a presunção de veracidade dos fatos afirmados 

pela parte autora, presumem-se verdadeiros os fatos alegados no pedido 

inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do julgador. Ou seja, a 

revelia não implica em procedência automática do pedido inicial. Todavia, 

não tendo a ré contestado o feito, apresentado manifestação ou 

comparecido em audiência, e havendo verossimilhança das alegações da 

autora, reputo no presente caso verdadeiros os fatos narrados na inicial, 

na forma do art. 344 do CPC. Pois bem. Afirma a parte autora que é 

credora da ré do valor de R$ 3.029,57 (três mil vinte e nove reais e 

cinquenta e sete centavos), decorrentes da venda de produtos a prazo, 

comprova tais fatos juntando cópia dos boletos devidamente assinados e 

notas fiscais (cf. documentos juntados em ID n. 10502754). Por tal razão, 

requer a parte autora que seja julgado procedente o pedido da presente 

ação para condenar a ré ao pagamento quantia acima citada. Com efeito, a 

presunção de veracidade decorrente da não apresentação de defesa por 

parte da ré, somada aos documentos constantes dos autos, implicam na 

procedência do pedido, pelo que é a parte autora credora da quantia 

citada, impondo-se o pagamento por parte da ré, sob pena de 

enriquecimento sem causa, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. 3. 

DISPOSITIVO: ANTE O EXPOSTO, com fundamento no artigo 487, inciso I, 

do Código de Processo Civil, opino por JULGAR PROCEDENTE O PEDIDO 

contido na inicial, condenando-se o réu ao pagamento de R$ 3.029,57 

(três mil e vinte e nove reais e cinquenta e sete centavos), sublinho que 

tais valores deverão ser acrescidos de juros de mora (simples), a base de 

1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo INPC, contados a 

partir da data da distribuição da ação. Sem custas nesta fase (Lei n. 

9.099/95, art. 55). Submete-se a decisão à análise do magistrado. Tangará 

da Serra/MT, 14 de dezembro de 2017. Raony Cristiano Berto Juiz Leigo 

Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que tramitou segundo a Lei 

9.099/1995, perante Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz 

Leigo. A decisão proferida foi submetida ao juízo para apreciação. 

Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, 

HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos. Transitado em 

julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 14 de 

dezembro de 2017. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito [1] Art. 2º O 

processo orientar-se-á pelos critérios da oralidade, simplicidade, 

informalidade, economia processual e celeridade, buscando, sempre que 

possível, a conciliação ou a transação. [2] ENUNCIADO 162 - Não se aplica 

ao Sistema dos Juizados Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015 diante 

da expressa previsão contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII 

Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 40. O Juiz leigo que tiver dirigido a 

instrução proferirá sua decisão e imediatamente a submeterá ao Juiz 

togado, que poderá homologá-la, proferir outra em substituição ou, antes 

de se manifestar, determinar a realização de atos probatórios 

indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores e Juízes leigos são auxiliares 

da Justiça, recrutados, os primeiros, preferentemente, entre os bacharéis 

em Direito, e os segundos, entre advogados com mais de cinco anos de 

experiência.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001280-45.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MAGNA ROSA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBERTO FELFILI OAB - MT0003923A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Autos n. 1001280-45.2017.8.11.0055 Autora: Magna Rosa dos Santos Ré: 

Vivo S/A. PROJETO DE SENTENÇA: 1. Relatório dispensado, nos termos 

do artigo 38 da Lei n. 9.099/1995. 2. A parte autora não compareceu à 

sessão de conciliação (cf. ID n. 11136292), embora tenha sido 

devidamente intimada para o ato (cf. ID n. 13606556, 13606557 e 

13682107). O comparecimento pessoal da parte ou do preposto da 

pessoa jurídica em audiência é obrigatório (Enunciado n. 20 do 

FONAJE[1]), sendo a ausência da parte autora fundamento da extinção do 

feito sem julgamento de mérito (cf. art. 51, I da Lei n. 9.099/95). 3. Sendo 

assim, com fundamento no artigo 51, I, da Lei n. 9.099/95, opino por 

JULGAR EXTINTO o presente feito SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 

Ademais, opino por condenar a parte autora ao pagamento das custas 

processuais, nos termos do art. 51, § 2º, da Lei nº 9.099/95, devendo, 

caso não haja o respectivo pagamento no prazo de 10 (dez) dias, ser o 

débito anotado à margem da distribuição. A renovação da ação dependerá 

do prévio depósito das custas, nos termos do art. 486 §2ºdo CPC, salvo 

se já houver sido deferido os benefícios da Justiça Gratuita nestes autos. 

Submete-se a decisão à análise do magistrado. Tangará da Serra/MT, 15 

de dezembro de 2017. Raony Cristiano Berto Juiz Leigo Vistos. Trata-se 

de procedimento cível que tramitou segundo a Lei 9.099/1995, perante 

Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A decisão 

proferida foi submetida ao juízo para apreciação. Verificando o teor dos 

autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão 

para produzir seus legais efeitos. Transitado em julgado, arquive-se. 
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Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as 

cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 15 de dezembro de 2017. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito [1] ENUNCIADO 20 – O 

comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa 

jurídica poderá ser representada por preposto.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001524-71.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRESSA FERREIRA DA SILVA 04535916128 (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVONILZA MORAIS DE CARVALHO SOARES OAB - MT0014801A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANO DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

ESTADO DO MATO GROSSO – PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

TANGARÁ DA SERRA – JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL Autos n. 

1001524-71.2017.8.11.0055 PROJETO DE SENTENÇA 1. RELATÓRIO: 

Dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO A parte reclamante requereu em audiência a extinção 

do feito com a desistência da ação (cf. ID 11151173). Diante do pedido 

expresso da parte reclamante entendo ser o pleito perfeitamente possível, 

registrando-se que ao reclamante compete analisar a conveniência ou não 

de prosseguir com a ação, dispondo do direito que lhe é garantido 

constitucionalmente, observados os requisitos da legislação instrumental. 

3. DISPOSITIVO Ante o exposto, OPINO PELA HOMOLOGAÇÃO, para que 

surtam seus jurídicos efeitos, A DESISTÊNCIA DA AÇÃO formulada pela 

reclamante, fazendo-o por sentença, nos termos do art. 200, parágrafo 

único, do CPC e, por consequência, JULGA-SE EXTINTO o presente feito, 

sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, VIII do CPC, C/C art. 51, § 

1º, da Lei nº 9.099/95. Sem custas e honorários nessa fase (artigo 54, Lei 

9.099/95). Submete-se a decisão à análise do magistrado. Tangará da 

Serra/MT, 14 de dezembro de 2017. KARLA PALOMA BUSATO Juíza 

Leiga Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que tramitou segundo a 

Lei 9.099/1995, perante Juizado Especial desta Comarca, e julgado por 

Juiz Leigo. A decisão proferida foi submetida ao juízo para apreciação. 

Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, 

HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos. Transitado em 

julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 14 de 

dezembro de 2017. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012316-96.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO CANUPE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

Autos n. 8012316-96.2016.8.11.0055 Exequente: Alessandro Canupe 

Executado: Banco Bradesco S/A. PROJETO DE SENTENÇA 1. Relatório 

dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. A parte 

exequente levantou os valores remanescentes depositados nos autos (cf. 

ID n. 10972752). Assim, comprovada a satisfação da obrigação e 

inexistindo requerimentos, na forma determinada pelo ilustre magistrado 

(cf. ID n. 10851956), necessária é a extinção do presente feito. 3. Ex 

positis, diante da satisfação da obrigação pela parte executada, opino por 

julgar extinto o processo, COM JULGAMENTO DE MÉRITO, com fulcro no 

art. 924, inc. II, do Código de Processo Civil. Submete-se a decisão à 

análise do magistrado. Tangará da Serra/MT, 14 de dezembro de 2017. 

Raony Cristiano Berto Juiz Leigo Vistos etc. Trata-se de procedimento 

cível que tramitou segundo a Lei 9.099/1995, perante Juizado Especial 

desta Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A decisão proferida foi submetida 

ao juízo para apreciação. Verificando o teor dos autos, com lastro no 

artigo 40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão para produzir seus 

legais efeitos. Transitado em julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. 

Tangará da Serra/MT, 14 de dezembro de 2017. ANGELO JUDAI JUNIOR 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011742-73.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

DRI METAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINA ATALA CASTILHO OAB - MT0010769A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGRISERRA PECAS E IMPLEMENTOS LTDA - ME (REQUERIDO)

 

Intimo a parte Requerente, por meio de seu Procurador, para Audiência de 

Conciliação designada para 21/02/2018, às 14h45min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001133-19.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANO DANTAS GOES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIMAR AZEVEDO SELVATICO OAB - MT21282/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

Certifico a tempestividade do Recurso interposto. Intimo a parte 

Reclamante para, querendo, Contrarrazoar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001279-60.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

WELITON LOPES DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBERTO FELFILI OAB - MT0003923A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

Autos n. 1001279-60.2017.8.11.0055 Autor: Weliton Lopes da Costa Réu: 

Embratel TVSAT Telecomunicações S/A. PROJETO DE SENTENÇA 1. 

RELATÓRIO: Dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO: Inicialmente é importante explanar que a presente 

ação tramita pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 9.099/95, portanto é 

orientada pelos princípios da simplicidade e celeridade processual, entre 

outros (cf. art. 2º da Lei 9.099/95[1]). E, diante da especialidade do 

microssistema citado, não se aplicam as disposições do art. 489 do Código 

de Processo Civil à decisão proferida em seu iter processual (cf. 

Enunciado 162 do FONAJE[2]). Ademais, consigna-se que o presente 

projeto de sentença foi elaborado por juiz leigo sob orientação prévia e 

posterior do juiz togado supervisor deste Juizado Especial, na forma do 

art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste modo, esclarece-se que não existe 

sentença proferida por juiz leigo (mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º da Lei 

9.099/95[4]), uma vez que todo e qualquer ato decisório é exarado pelo 

ilustre magistrado lotado no Juizado Especial Cível de Tangará da 

Serra/MT. Realizados os esclarecimentos supramencionados, passa-se a 

analisar a lide posta. Compulsando-se os autos depreende-se a 

desnecessidade de dilação probatória, pois o feito encontra-se 

devidamente instruído com provas documentais suficientes para a 

formação do convencimento do julgador. Assim, incide na espécie o 

permissivo contido no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, cuja 

aplicação, vale dizer, não acarreta cerceamento do direito das partes de 

produzir provas, mas, antes, impõe a observância do princípio da 

eficiência no Poder Judiciário, assegurando a celeridade processual que 

concretiza a garantia constitucional da razoável duração do processo (art. 

5º, inciso LXXVIII da CRFB). Presentes os pressupostos de constituição e 

de validade do processo, bem como as condições da ação, inexistindo 

preliminares a tratar, nulidades a declarar, irregularidades a sanar, ou 

questões incidentes a serem resolvidas, passa-se à análise do mérito. 

Vejamos: A priori, no caso em epígrafe resta configurada relação de 

consumo, nos termos do art. 2º c/c art. 3º da Lei 8.078/90, portanto 

restam aplicáveis as normas referentes ao microssistema consumerista. 

Depreende-se dos autos que o autor foi negativado por ordem da ré, por 

uma dívida de R$ 130,06 (cento e trinta reais e seis centavos), como 
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prova certidão de restrição anexa aos autos (ID n. 10513448). Todavia, 

afirma o autor que desconhece a dívida em questão por não ter contratado 

o serviço prestado pela ré, razão pela qual a inclusão de seu nome no 

cadastro de devedores se mostrou indevida e, consequentemente, sofreu 

danos de ordem moral. A ré, ao seu turno, afirma que a negativação foi 

devida, vez que a autora não promoveu os pagamentos decorrentes do 

serviço contratado. Neste caso, havendo a negativa de contratação, cabe 

à ré demonstrar a existência do negócio jurídico realizado entre as partes, 

nos termos do art. 373, inc. II do CPC, porque inviável a produção de prova 

negativa. É cediço que atualmente as contratações de serviços prestados 

a distância, como telefonia móvel, TV por assinatura etc, em sua maioria 

se dão virtualmente, por intermédio das chamadas call centers, método 

rápido de adesão ao contrato do serviço público citado. Neste sistema 

moderno de relação consumerista se mostram inexistentes assinaturas, 

papéis, etc., basta que seja declarada inequívoca vontade de aderir ao 

serviço ofertado por parte do aderente e a relação jurídica é 

perfectibilizada. Com efeito, a ré demonstra nos autos juntando telas 

sistêmicas que demonstram a origem do débito consubstanciado no 

contrato n. CLARO TV 021/10601960-3 (Pacote Família Cine 2014). Bem 

como há prova indiciária de pagamentos pelo serviço e de requerimentos 

de serviços (mudança de endereço), o que afasta a alegação de 

desconhecimentos dos débitos. Neste contexto, as provas juntadas pela 

ré constituem método probatório suficiente para ilidir dúvidas em 

referência à existência da citada relação jurídica. Por tal razão, 

reconhece-se incontroverso e existente o negócio jurídico em questão, 

bem como inexistente fraude perpetrada por terceiro no presente caso, 

restando apurar se no presente caso a cobrança efetuada pela ré se 

mostra devida ou não. E, por não haver qualquer comprovante de 

pagamento juntado aos autos e havendo prova indiciária do pacto citado, 

demonstrada está a origem das cobranças e a consequente licitude da 

inclusão no órgão de proteção ao crédito. Assim, resta claro que a ré 

provou, na forma do art. 373, II do CPC, fato extintivo do suposto direito do 

autor. Logo, demonstrada está a gênese do débito negativado, e, à míngua 

de prova do pagamento do débito constituído pelo autor nesses autos, 

conclui-se que a ré agiu em exercício regular do direito, não cometendo 

qualquer ilícito. Neste sentido, mutatis mutandis, é o entendimento do E. 

Tribunal de Justiça, in verbis: [...] Embora incidentes as regras do Código 

de Defesa do Consumidor sobre as relações entre usuários de telefonia e 

concessionárias de tais serviços públicos, não se aplica a inversão do 

ônus da prova em favor do consumidor quando sua pretensão 

encontra-se desprovida de qualquer início de prova a lhe dar algum 

suporte. Ausente dos autos provas da adimplência do autor quanto às 

faturas da linha de telefone contratada com a empresa requerida e, por 

consequência, do alegado dano experimentado, escorreita a sentença que 

julgou improcedente a ação de indenização por danos morais.- (Ap 

161156/2014, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 20/05/2015, Publicado no DJE 26/05/2015) 

(grifo inexistente no original). Ademais, no presente caso, resta claro que 

mesmo que a cobrança fosse indevida, não faria a parte autora jus a 

qualquer indenização por danos de ordem moral, isto porque em seu nome 

existe inscrição preexistente por inadimplemento, neste caso, incide o 

entendimento sumulado do Superior Tribunal de Justiça, abaixo transcrito: 

Súmula 385 do STJ: “Da anotação irregular em cadastro de proteção ao 

crédito, não cabe indenização por dano moral quando preexistente legítima 

inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento”. É justamente neste 

sentido o entendimento do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso, 

vejamos: [...] Além disso, em se tratando de devedor contumaz, 

negativado com vários registros de dívidas. Aplica-se ao caso a Súmula 

nº 385 do STJ: “Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, 

não cabe indenização por dano moral quando preexistente legítima 

inscrição, ressalvado direito ao cancelamento”.(Ap 41660/2014, DES. 

ADILSON POLEGATO DE FREITAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

18/11/2014, Publicado no DJE 26/11/2014) (grifo nosso). É importante 

ressaltar que a parte autora não trouxe aos autos nenhuma prova sequer 

de que a citada inscrição seria indevida; assim, sem demonstrar que há 

discussão judicial a seu respeito[5], bem como ilustrar os motivos pelos 

quais as negativações são ilícitas, reputa-se hígida à citada inscrição 

preexistente. Neste diapasão, é preciso reconhecer que não há 

distinguishing – enquanto distinção do caso concreto e o paradigma 

adotado nesta decisão (Súmula 385 do STJ) –, porque os fundamentos do 

enunciado citado se adequam perfeitamente ao caso posto. É dizer, 

havendo inscrição anterior devida inexiste ofensa à honra subjetiva do 

devedor, embora seja possível cancelamento da inscrição posterior no 

caso desta ser indevida – o que não é o caso, frise-se. Ante o exposto, 

reputo no presente caso não assistir razão à parte autora. Isto porque 

uma vez demostrada a relação jurídica firmada com a ré, o inadimplemento 

contratual daí decorrente, o posterior cancelamento do serviço e, por 

consequência, a inclusão de seu nome no cadastro de inadimplentes, se 

conclui que a ré atuou legitimamente, não praticando qualquer ilícito no 

presente caso. 3. DISPOSITIVO: Ante o exposto, opino por JULGAR 

IMPROCEDENTE o pedido do autor, com fundamento no artigo 487, inciso I, 

do Código de Processo Civil, contido na inicial. Submeto os autos ao M.M. 

Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 

40 da Lei 9.099/95. Sem custas, diante do que estabelece o art. 54, da Lei 

nº 9.099/95. Submete-se a decisão à análise do magistrado. Tangará da 

Serra/MT, 15 de dezembro de 2017. Raony Cristiano Berto Juiz Leigo 

Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que tramitou segundo a Lei 

9.099/1995, perante Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz 

Leigo. A decisão proferida foi submetida ao juízo para apreciação. 

Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, 

HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos. Transitado em 

julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 15 de 

dezembro de 2017. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito [1] Art. 2º O 

processo orientar-se-á pelos critérios da oralidade, simplicidade, 

informalidade, economia processual e celeridade, buscando, sempre que 

possível, a conciliação ou a transação. [2] ENUNCIADO 162 - Não se aplica 

ao Sistema dos Juizados Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015 diante 

da expressa previsão contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII 

Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 40. O Juiz leigo que tiver dirigido a 

instrução proferirá sua decisão e imediatamente a submeterá ao Juiz 

togado, que poderá homologá-la, proferir outra em substituição ou, antes 

de se manifestar, determinar a realização de atos probatórios 

indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores e Juízes leigos são auxiliares 

da Justiça, recrutados, os primeiros, preferentemente, entre os bacharéis 

em Direito, e os segundos, entre advogados com mais de cinco anos de 

experiência. [5] Em consulta ao sistema eletrônico restou demonstrado que 

o autor não distribuiu ação para discutir as demais inscrições, portanto 

todas – até prova em contrário – se mostram legítimas.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010038-88.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

OTACILIO TERRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA PASSAMANI DE OLIVEIRA OAB - MT0017758A (ADVOGADO)

ALECANDRA COSTA DE ASSIS OAB - MT12602/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JULIO CESAR DOURADO LORENTE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RONALDO QUINTAO OAB - MT0010058A (ADVOGADO)

 

ESTADO DO MATO GROSSO – PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

TANGARÁ DA SERRA – JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL Autos n. 

8010038-88.2017.8.11.0055 Reclamante: OTACILIO TERRA Reclamado: 

JULIO CESAR DOURADO LORENTE PROJETO DE SENTENÇA 1. Relatório 

dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO: Inicialmente é importante explanar que a presente 

ação tramita pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 9.099/95, portanto é 

orientada pelos princípios da simplicidade e celeridade processual, entre 

outros (cf. art. 2º da Lei 9.099/95[1]). E, diante da especialidade do 

microssistema citado, não se aplicam as disposições do art. 489 do Código 

de Processo Civil à decisão proferida em seu iter processual (cf. 

Enunciado 162 do FONAJE[2]). Ademais, consigna-se que o presente 

projeto de sentença foi elaborado por juiz leigo sob orientação prévia e 

posterior do juiz togado supervisor deste Juizado Especial, na forma do 

art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste modo, esclarece-se que não existe 

sentença proferida por juiz leigo (mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º da Lei 

9.099/95[4]), uma vez que todo e qualquer ato decisório é exarado pelo 

ilustre magistrado lotado no Juizado Especial Cível de Tangará da 

Serra/MT. Realizados os esclarecimentos supramencionados, passa-se a 

analisar a lide posta. Compulsando-se os autos depreende-se a 

desnecessidade de dilação probatória, pois o feito encontra-se 

devidamente instruído com provas documentais suficientes para a 

formação do convencimento do julgador. Assim, com fulcro no artigo 355, 
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inciso I do Código de Processo Civil, é cabível o julgamento antecipado do 

feito. A priori refuto as preliminares arguidas pelo reclamado FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR e INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL, por entender ser 

legitimo o direito de ação do autor no presente caso. Ademais, presentes 

os pressupostos de constituição e de validade do processo, bem como as 

condições da ação, e superadas as preliminares e não havendo nulidades 

a declarar, irregularidades a sanar, ou questões incidentes a serem 

resolvidas, passa-se à análise do mérito. Trata-se de AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS em razão de acidente 

de trânsito proposta por OTACILIO TERRA em desfavor de JULIO CESAR 

DOURADO LORENTE. Afirma o reclamante que na data de 07 de janeiro de 

2016, aproximadamente às 13h00min conduzia sua motocicleta 

JTA/SUZUKI INTRUDER 125, placa NUA 2525, pela Avenida Tancredo 

Neves sentido Jd. Olímpico, quando na esquina com a Rua 11 - A, centro, 

quase em frente ao Banco Unicred sofreu acidente automobilístico, em 

decorrência da imprudência do Requerido. Aduz que o carro do Requerido 

um Corsa Branco, placa nº JYY – 8310, invadiu a preferencial, vindo a 

colidir com o Requerente, o qual quebrou a perna e o tornozelo esquerdo, 

devido ao impacto do acidente Continua afirmando que o Requerido, além 

de não prestar socorro, no momento da ocorrência do sinistro, não 

colaborou em nada, nem para auxiliar o Requerente na hora do acidente 

muito menos para o ressarcimento das despesas com tratamento e 

medicamentos. Requer assim, a condenação do requerido na restituição 

dos prejuízos sofridos pelo requerente no importe de R$ 400,23 

(quatrocentos reais e vinte e três centavos), sendo o valor de R$ 340,23 

(trezentos e quarenta reais e vinte e três centavos) referente aos 

medicamentos e R$ 60,00 (sessenta reais) de aluguel de muleta e 

andador, além de condenação do mesmo a título de danos morais no valor 

de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). O promovido em sua defesa não impugna 

os danos materiais pleiteados, restando, portanto, incontroversos. 

Contesta os fatos alegando que não invadiu a preferencial, mas tão 

somente que ao avançar com seu veículo não visualizou a motocicleta em 

que estava o requerente. Ainda afirma que em momento algum tentou fugir 

de sua responsabilidade tendo ligado para o SAMU logo após o ocorrido e 

aguardado a chegada e saída da equipe de socorro, tendo continuado no 

local até a chegada do filho da vítima. Fato este que estaria comprovado 

com o boletim de ocorrência em que o autor deixou claro na narrativa 

dizendo que o condutor no veículo 2 prestou atendimento a vítima até 

chegar o resgate móvel para encaminhar o acidentado ao hospital 

municipal. Pois bem, consoantes provas careadas aos autos tem-se que 

de fato o acidente ocorreu em virtude de não ter o promovido visualizado a 

motocicleta que tinha a preferência e em que estava o promovente, ou 

seja, por responsabilidade do promovido. Consta ainda nos autos notas 

fiscais que comprovam os gastos aludidos pelo promovente decorrentes 

do acidente e que não foram contestados pelo promovido. Vejamos o que 

traz a jurisprudência: Ementa: ACIDENTE DE TRÂNSITO EM CRUZAMENTO 

DE VIA PREFERENCIAL COM SECUNDÁRIA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. 

CULPA DA PARTE RÉ CARACTERIZADA. Dadas as características do 

acidente, chega-se à conclusão que foi o motorista, condutor do veículo 

de propriedade do primeiro réu, quem deu causa à colisão, evidenciando a 

sua falta de atenção às condições da rua em que transitava, de caráter 

secundário, enquanto o outro veículo seguia em via preferencial. DEVER 

DE INDENIZAR RESTRITO AOS DANOS MATERIAIS, ENTÃO REVELADO 

NO ORÇAMENTO DE MENOR PREÇO. DANOS MORAIS INDEVIDOS, EIS 

QUE A SITUAÇÃO NÃO GEROU OFENSA A DIREITOS DE 

PERSONALIDADE. PERDAS E DANOS. PEDIDO DE RESSARCIMENTO DE 

HONORÁRIOS CONTRATUAIS. DESCABIMENTO. Por ocasião da 

apreciação do Recurso Especial n. 1.566.168-RJ, o STJ firmou 

entendimento definindo pelo "Descabimento da condenação do vencido ao 

ressarcimento dos honorários contratuais do advogado que atuou no 

processo em favor da parte vencedora. Jurisprudência pacífica desta 

Corte Superior" (Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 27.04.2017, publ. 

DJe 05.05.2017; dest. da ementa) Desta forma, em relação ao dano 

suportado pelo reclamante, considerando a dinâmica do acidente e 

circunstâncias fáticas trazidas à apreciação, também se mostra razoável 

o valor constante das notas e recibos juntados aos autos, porque todos 

eles guardam estreita relação com as consequências do acidente. 

Também resta comprovado o nexo de causalidade entre os danos 

experimentados pelo reclamante e a conduta culposa do reclamado, posto 

que do acidente de trânsito ocasionado pela imprudência do reclamado 

que gerou os danos mencionados. Ademais, pretende ainda o reclamante 

uma indenização pelos danos morais, em decorrência dos ferimentos 

relacionados ao acidente, que lhe geraram dores e aborrecimentos de 

toda ordem. Não há dúvida que o autor sofreu grave lesão corporal 

decorrente do sinistro, sendo certo que, pela natureza e extensão, 

certamente fez com que o reclamante se afastasse temporariamente de 

suas ocupações habituais. Resta evidente, assim, que o reclamante 

sofreu danos morais consideráveis, em especial em decorrência das 

dores físicas relativas aos ferimentos, não se podendo concluir que o 

evento não passou de um mero aborrecimento corriqueiro como querem 

fazer crer as reclamadas. A jurisprudência é iterativa quanto ao cabimento 

do ressarcimento de indenização por danos extrapatrimoniais em casos 

desse jaez: TJSP-0511563) RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL 

DO ESTADO. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO OCORRIDO EM VIA PÚBLICA 

DO MUNICÍPIO DE ITAPIRA. AUSÊNCIA DE SINALIZAÇÃO DAS VIAS DO 

LOTEAMENTO "PARQUE SANTA BÁRBARA". OMISSÃO DA 

MUNICIPALIDADE QUANTO À ADEQUADA SINALIZAÇÃO DAS RUAS. 

NEGLIGÊNCIA CORROBORADA PELOS TESTEMUNHOS COLACIONADOS 

AOS AUTOS. DANO MORAL CONFIGURADO. NECESSIDADE DE VÁRIOS 

PROCEDIMENTOS MÉDICO-CIRÚRGICOS PARA CORREÇÃO E 

TRATAMENTO DOS TRAUMAS SOFRIDOS NO ACIDENTE. Limitação parcial 

do membro superior direito, que não impossibilita ao autor o exercício do 

ofício de cabeleireiro. Pensionamento afastado. Apelação parcialmente 

provida. CONSOLIDAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. Juros de mora e 

atualização monetária. Não incidência do disposto na Lei nº 11.960/2009. 

Juros à razão de 1% ao mês, desde a data do evento danoso. Exegese do 

disposto na Súmula nº 54 do STJ. Atualização monetária nos termos da 

Tabela Prática do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, a contar do 

arbitramento (Súmula nº 362 do e. STJ). HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 

Montante arbitrado em valor fixo. Revisão. Verba honorária devida à razão 

de 10% sobre o valor da condenação. Exegese do estabelecido no artigo 

20, §§ 3º e 4º, do Código de Processo Civil. (Apelação nº 

0001663-03.2007.8.26.0272, 5ª Câmara de Direito Público do TJSP, Rel. 

Fermino Magnani Filho. j. 30.09.2013, DJe 18.10.2013). No tocante à 

fixação do valor a título de danos morais, deve-se considerar, além da 

posição social do ofendido, a capacidade econômica do ofensor, o grau 

de dolo ou culpa e a tripla função de representar pena ao infrator, o 

caráter pedagógico e a compensação ao lesado, observando-se sempre 

que a indenização por dano moral não pode erigir-se em causa 

determinante de enriquecimento sem causa. O reclamante formula pedido 

de condenação do reclamado no valor de R$ 20.000,00. É de se ressaltar 

que a fixação do valor a título de danos morais não obedece a uma tabela 

precisa onde há valores pré-fixados para cada tipo de dano moral, 

mormente pelo fato de ser este imensurável. A jurisprudência, inclusive do 

C. Superior Tribunal de Justiça oscila quando da fixação dos valores 

devidos a título de indenização por danos morais. Nesta ótica, o princípio 

do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de 

arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as 

peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a 

ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam a 

valoração do dano moral, tais como: a posição social do ofendido, a 

capacidade econômica do ofensor e a extensão da dor sofrida, sob pena 

de propiciar o locupletamento ilícito dos requerentes e vítimas. Ao mesmo 

tempo o valor deve ser significativo para que não passe despercebido, 

coibindo a conduta negligente do agente ofensor. Em situações análogas, 

o C. Superior Tribunal de Justiça fixou o valor da indenização em 20 

salários mínimos, a exemplo do julgamento do Resp 488.024-RJ (STJ-3ª 

Turma, rel. Min. Antônio de Pádua Ribeiro, j. 22.5.03, deram provimento 

parcial, um voto vencido, DJU 4.8.03, p. 301). Neste caso concreto, 

considerando o grau de responsabilidade do reclamado e o abalo moral 

sofrido pelo reclamante, tendo em vista a extensão das lesões por ele 

sofridas e em decorrência das razões antes mencionadas, hei por fixar a 

indenização a título de danos morais no patamar de R$ 5.000,00, que é o 

valor que se mostra suficiente para os fins a que se propõe a 

indenização. Em assim sendo, o julgamento mais justo e equânime de 

acordo com o que consta dos autos, é a procedência parcial do pleito 

inicial, no sentido de condenar o reclamado ao pagamento de R$ R$ 

400,23 ao reclamante, a título de danos materiais, bem como do valor de 

R$ 5.000,00 a título de indenização por danos extrapatrimoniais. 3. 

DISPOSITIVO: Ante o exposto, com fulcro no art. 487, I do CPC, OPINO 

POR JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão contida no 

pedido inicial para o fim de: a) CONDENAR o reclamado JULIO CESAR 

DOURADO LORENTE a pagar ao reclamante OTACILIO TERRA o valor R$ 

400,23 (quatrocentos reais e vinte e três centavos) a título de danos 
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materiais, corrigidos monetariamente pelo INPC e juros de mora de 1% a.m, 

a partir do evento danoso; b) CONDENAR o reclamado JULIO CESAR 

DOURADO LORENTE a pagar ao reclamante OTACILIO TERRA o valor R$ 

5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos extrapatrimoniais, acrescido de 

correção monetária pelo INPC desde a data do arbitramento, que coincide 

com a data da prolação desta sentença, bem como de juros legais de 1% 

(um por cento) ao mês desde a data da citação (Súmula nº 362 do STJ). 

Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei 

nº 9.099/95). Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Transitada 

em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Tangará da Serra/MT, 13 

de dezembro de 2017. KARLA PALOMA BUSATO Juíza Leiga Vistos etc. 

Trata-se de procedimento cível que tramitou segundo a Lei 9.099/1995, 

perante o Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A 

decisão proferida foi submetida ao juízo para apreciação. Verificando o 

teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a 

decisão para produzir seus legais efeitos. Transitado em julgado, 

arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário 

e com as cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 14 de dezembro de 

2017. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito [1] Art. 2º O processo 

orientar-se-á pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, 

economia processual e celeridade, buscando, sempre que possível, a 

conciliação ou a transação. [2] ENUNCIADO 162 - Não se aplica ao 

Sistema dos Juizados Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015 diante da 

expressa previsão contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII 

Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 40. O Juiz leigo que tiver dirigido a 

instrução proferirá sua decisão e imediatamente a submeterá ao Juiz 

togado, que poderá homologá-la, proferir outra em substituição ou, antes 

de se manifestar, determinar a realização de atos probatórios 

indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores e Juízes leigos são auxiliares 

da Justiça, recrutados, os primeiros, preferentemente, entre os bacharéis 

em Direito, e os segundos, entre advogados com mais de cinco anos de 

experiência.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010908-70.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

NILTO ANTONIO MAY (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TATIANE DE OLIVEIRA FIGUEREDO OAB - MT14210/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDNILSON FIIRST (EXECUTADO)

 

Intimo a parte Exequente, por meio de seu procurador, para que apresente 

endereço atualizado do Executado, no prazo legal.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010369-70.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

GUIGO MADEIRAS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HITLER SANSAO SOBRINHO OAB - MT0017757A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

BRENDAW CAROLINE VILAS BOAS FELIPI (TERCEIRO INTERESSADO)

JOSE FABIO PANTOLFI FERRARINI (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Embora devidamente intimado, o reclamado não deu cumprimento 

à decisão judicial do ID 10843817, mantendo o protesto sobre o título, 

conforme demonstrado pelo documento do ID 11036384. Assim, para que 

o descumprimento da decisão não venha a causar mais prejuízos ao 

reclamante, DEFIRO em parte o pedido do ID 11036384, para determinar a 

expedição de mandado ao Cartório do 1º Oficio de Tangará da Serra/MT 

para que providencie o CANCELAMENTO DO PROTESTO protocolo nº 

430423, em nome do reclamante. Não há urgência que justifique o pedido 

para que cópia desta decisão sirva como mandado ou ofício, tendo em 

vista que a situação já perdura já há considerável tempo sem que o 

reclamante houvesse provocado o Juízo a tomar a providência. No mais, 

CUMPRA-SE a decisão do ID 10843817. Após, conclusos para análise de 

possibilidade de julgamento antecipado ou designação de audiência de 

instrução. Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Tangará da 

Serra/MT, 15 de dezembro de 2017. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010437-88.2015.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS GONZAGA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA SANCHES FERREIRA DE ANDRADE OAB - MT0015154A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL AGENCIA DE TANGARA DA SERRA MT (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

GUSTAVO AMATO PISSINI OAB - MT0013842S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Certifique o decurso do prazo de manifestação do executado 

quanto a penhora realizada no ID 11138446. Decorrido o prazo sem 

manifestação, e apenas nesta hipótese, DEFIRO o levantamento do valor 

bloqueado em favor do exequente. Se houver manifestação do executado, 

tornem os autos conclusos antes do levantamento. Em seguida ao 

levantamento, caso nada mais seja requerido no prazo legal, deverão os 

autos tornarem conclusos para extinção (artigo. 924, II, do CPC). Intime-se. 

Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 15 de 

dezembro de 2017. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010934-68.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

EVANDRO MELLO MOREIRA FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN BOTELHO OAB - MT0017641A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Defiro o pedido para levantamento do valor depositado nos autos. 

Deverá a Sra. Gestora certificar se o postulante possui poderes na 

procuração outorgada, se for o caso, para levantamento de valores. Em 

caso positivo, expeça-se alvará de levantamento. Tendo em vista que o 

adimplemento da obrigação foi voluntário, após o levantamento, intime-se o 

reclamante para se manifestar no prazo de 10 dias. Caso nada mais seja 

requerido, presumir-se-á o adimplemento integral da obrigação, devendo 

os autos tornar à conclusão para extinção (art. 924, II, do CPC). 

Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 15 de 

dezembro de 2017. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001578-37.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Nos termos do art. 320 do CPC, faculto a parte reclamante, no 

prazo de 15 (quinze dias), emendar a inicial para juntar aos autos 

comprovante de endereço em seu nome ou justificar (e comprovar 

documentalmente) qual a correlação existente com a pessoa que consta 

do comprovante de endereço juntado nos autos, sob pena de 

indeferimento da petição inicial (CPC, art. 321). Intime-se. Cumpra-se. 

Tangará da Serra/MT, 15 de dezembro de 2017. ANGELO JUDAI JUNIOR 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001055-25.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:
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ANDERSON RODRIGUES DA SILVA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALNETE DALA BONA OAB - MT0022482A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OLIVIO DONIZETE DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Defiro o pedido de suspensão do processo pelo prazo requerido 

(120 dias), findo o qual deverá a parte reclamante se manifestar no prazo 

de 10 (dez) dias, promovendo o necessário ao regular prosseguimento do 

feito, sob pena de extinção do processo sem resolução de mérito. Caso 

não haja manifestação, certifique-se e venham os autos conclusos para 

extinção. Caso haja manifestação, conclusos para deliberações. 

Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra, 13 de dezembro de 2017. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012285-76.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

GENIS DIAS PUDO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA PASSAMANI DE OLIVEIRA OAB - MT0017758A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALFA TELECOMUNICACOES LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. O pedido de instauração do incidente de desconsideração da 

personalidade jurídica do ID 11109411 deverá ser autuado em apartado, 

por dependência ao processo principal. Assim, promova o exequente as 

adequações necessárias para que seja o requerimento analisado, em 10 

dias, sob pena de arquivamento, o que desde já fica determinado em caso 

de inércia. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Tangará 

da Serra/MT, 13 de dezembro de 2017. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012289-16.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

GENIS DIAS PUDO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA PASSAMANI DE OLIVEIRA OAB - MT0017758A (ADVOGADO)

ALECANDRA COSTA DE ASSIS OAB - MT12602/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROGERIO APARECIDO CARDOSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Tendo em vista que, nos termos da lei civil, a propriedade de 

bens móveis se aperfeiçoa com a simples tradição, defiro o pedido 

formulado pelo exequente no ID 11106157, a fim de determinar a 

expedição de mandado de penhora dos veículos ali indicados. Deverá o 

Sr. Oficial de Justiça promover a penhora, independentemente de quem 

figure como proprietário no órgão de trânsito. Uma vez efetivada com 

sucesso a penhora, intime-se o executado, nos termos do art. 854, § 2º, 

do CPC de 2015, inclusive para, querendo, apresentar embargos, no prazo 

de 15 (quinze) dias (art. 915 do CPC – Enunciado nº 142 do FONAJE), 

porquanto se trata de procedimento de cumprimento de sentença. Caso a 

diligência tenha sido inexitosa, intime-se o exequente para manifestação, 

no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de arquivamento, o que desde já 

fica determinado em caso de inércia. Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o 

necessário. Tangará da Serra/MT, 13 de dezembro de 2017. ANGELO 

JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011681-18.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

DONATO KLAFKE - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HITLER SANSAO SOBRINHO OAB - MT0017757A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

G F IND COM DE MADEIRAS LTDA - EPP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Ante de deliberar quanto ao pedido de levantamento do valor 

bloqueado, CERTIFIQUE-SE quanto a realização da audiência de 

conciliação, uma vez que não consta nos autos a juntada do termo. Após, 

conclusos. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 14 de dezembro de 2017. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010220-45.2015.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ELIAS HORACIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIAS HORACIO DA SILVA OAB - MT0004816A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

TELEMONT ENGENHARIA DE TELECOMUNICACOES S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

PATRIK CAMARGO NEVES OAB - SP0156541A (ADVOGADO)

TATIANE PEREIRA FRANCO WEISMANN OAB - MT0019039S 

(ADVOGADO)

Outros Interessados:

DARCIOMAR PAULO PERIN (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Em 15/05/2017, o Juízo responsável pela Recuperação Judicial, 

acatando o pedido da Recuperanda e o parecer ministerial, decidiu 

prorrogar o período de suspensão por mais 180 dias úteis, ou até a 

realização da Assembléia Geral de Credores, vejamos: “Destarte, diante 

da jurisprudência dominante, e atento e coadunado com os argumentos 

elencados pelo Ministério Público, defiro a prorrogação do stay period pelo 

prazo de 180 dias úteis, ou até a realização da AGC, valendo aquele que 

primeiro tiver o seu termo.” Deste modo, dando cumprimento às decisões, 

MANTENHO a SUSPENSÃO do presente processo por mais 180 (cento e 

oitenta) dias úteis ou até a realização da AGC no Juízo de Recuperação. 

Intimem-se as partes de que eventuais peticionamentos somente serão 

analisados após findado o prazo de suspensão. Decorrido o prazo, voltem 

conclusos os autos. Cumpra-se. Expeça-se o necessário Tangará da 

Serra/MT, 14 de dezembro de 2017. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010371-40.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

NAITZEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUZIA FERREIRA DA SILVA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SHALIMAR BENCICE OAB - MT0100183D (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Defiro o pedido de suspensão do processo pelo requerido (180 

dias), findo o qual deverá a parte reclamante se manifestar no prazo de 10 

(dez) dias, promovendo o necessário ao regular prosseguimento do feito, 

sob pena de extinção do processo sem resolução de mérito. Caso não 

haja manifestação, certifique-se e venham os autos conclusos para 

extinção. Caso haja manifestação, conclusos para deliberações. 

Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra, 22 de agosto de 2017. ANGELO 

JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000741-79.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

NAYARA MARCELA DE SOUZA GODOI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAIVANDDER RICARDO PEREIRA FARIAS OAB - MT12759/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAIDA BEATRIZ NUNES DE CARVALHO OAB - MG0096864A 
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(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Retifique-se os polos da ação. Considerando presentes todos os 

requisitos do art. 524 do Código de Processo Civil de 2015, defiro o pedido 

de processamento do cumprimento de sentença. Nos termos do art. 523 

do Código de Processo Civil de 2015, transitada em julgado a sentença 

sem a satisfação voluntária do débito, intime-se o devedor pessoalmente 

ou por meio de seu advogado, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

pague o valor do débito, acrescido das custas, se houver, sob pena de 

ser acrescido da multa de 10% (art. 523, § 1º, do CPC de 2015) e, caso 

não haja pagamento no prazo assinalado, deverá ser efetuada a penhora 

e avaliação de bens e elaborado o respectivo auto, intimando-se o 

executado ou o representante legal na pessoa de seu advogado ou, na 

falta deste, pessoalmente, por mandado ou correio, para apresentação de 

embargos no prazo de 15 (quinze) dias (art. 915 do CPC de 2015 – 

Enunciado 142 do Fonaje). Em caso de depósito espontâneo, o prazo para 

embargos flui a partir da data do depósito (Enunciado nº 156 do FONAJE). 

Na hipótese de não existir patrono constituído pelo executado nos autos, 

deverá a Secretaria observar que, no caso de se tratar de reclamado que 

tenha sido declarado revel na fase de conhecimento, a intimação deverá 

observar o disposto no art. 346 do CPC de 2015, correndo os prazos em 

cartório a partir da publicação do ato no Diário Oficial. A intimação pessoal 

será necessária apenas após e se houver efetiva penhora. Não sendo 

opostos embargos, certifique-se, intimando-se o credor, que deverá se 

manifestar sobre uma das alternativas dos §§ 2º e 3º do art. 53 da Lei 

9.099/95 e, optando o credor pela alienação, designe-se data para leilão 

ou praça, expedindo-se editais, que deverão ser afixados nos locais de 

costume, dispensada a publicação em jornais se o bem penhorado for de 

valor inferior a vinte salários mínimos (Lei nº 9.099/95, art. 53, VIII). Ficam 

autorizados o credor, o devedor e o Sr. Gestor a proceder na forma do 

art. 52, VIII, desde que haja prévia autorização judicial, quanto à ultimação 

da alienação, podendo, ainda, o credor proceder a aquisição do bem na 

conformidade do art. 895, § 2º, do CPC de 2015. Não cabe fixação de 

honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença no âmbito 

dos Juizados Especiais Cíveis, em face do disposto no art. 55 da Lei nº 

9.099/1995, e de acordo com a jurisprudência dominante sobre o tema 

(Enunciado nº 161 do FONAJE). Deverá o exequente promover o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Tangará 

da Serra/MT, 14 de dezembro de 2017. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001240-63.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

NATALIA FRANCINE ALVES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276/O (ADVOGADO)

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELISIANE DE DORNELLES FRASSETTO OAB - SC17458 (ADVOGADO)

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - SC0008927A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. O processo já foi extinto sem resolução do mérito, estando, 

portanto, precluso o momento para apresentação das justificativas acerca 

da ausência. Assim sendo, INDEFIRO o pedido do id 11102338. Se nada 

mais for requerido, ao arquivo, procedendo-se as baixas e anotações de 

estilo. Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Tangará da 

Serra/MT, 14 de dezembro de 2017. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000997-22.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

NELMA SOARES MOREIRA DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON RIBEIRO ALVES OAB - MT23093/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Defiro o pedido para levantamento do valor depositado nos autos. 

Deverá a Sra. Gestora certificar se o postulante possui poderes na 

procuração outorgada, se for o caso, para levantamento de valores. Em 

caso positivo, expeça-se alvará de levantamento. Tendo em vista que o 

adimplemento da obrigação foi voluntário, após o levantamento, intime-se o 

reclamante para se manifestar no prazo de 10 dias. Caso nada mais seja 

requerido, presumir-se-á o adimplemento integral da obrigação, devendo 

os autos tornar à conclusão para extinção (art. 924, II, do CPC). 

Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 14 de 

dezembro de 2017. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011483-78.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON RODRIGUES DA SILVA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAQUELINE PERES LESSI LISANDRO OAB - MT0015343A-O (ADVOGADO)

VALNETE DALA BONA OAB - MT0022482A (ADVOGADO)

ELIAS HORACIO DA SILVA OAB - MT0004816A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DEUSELI BESERRA DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Considerando que a D. Defensora Pública já se encontra 

devidamente cadastrada nos autos, CUMPRA-SE a decisão do ID 9040654. 

Tangará da Serra/MT, 14 de dezembro de 2017. ANGELO JUDAI JUNIOR 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010108-08.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

SALAZAR JONAS MARQUETTI JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENNER MEDEIROS DE MOURA OAB - MT0014142A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

B2W COMPANHIA DIGITAL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO HENRIQUE CORREA MINHOTO OAB - SP0177342A (ADVOGADO)

NADIR GONCALVES DE AQUINO OAB - SP0116353A-O (ADVOGADO)

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO OAB - MT0007627S-A 

(ADVOGADO)

THIAGO MAHFUZ VEZZI OAB - MT0018017S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Intime-se o reclamante para, no prazo de 10 dias, manifestar sobre 

a petição do ID 11117230, requerendo o que entender de direito, sob pena 

de arquivamento, o que desde já fica determinado em caso de inércia. 

Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 14 de dezembro de 2017. ANGELO 

JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000589-31.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO DE OLIVEIRA DA SILVA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CORNELIO DE ARAUJO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Considerando que há número de telefone informado na petição 

inicial, proceda-se a Secretaria Judicial a intimação do exequente, via 

telefone, para que manifeste interesse no prosseguimento do feito, 

advertindo que caso não o faça no prazo de 10 dias os autos serão 

extintos sem resolução do mérito. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 14 de 

dezembro de 2017. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito
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Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000700-15.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO SILVA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

APARECIDA MARIA VIEIRA OAB - MT0016718A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VALDEMIR PEREIRA DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. CUMPRA-SE o despacho do ID 10881274. Expeça-se o 

necessário. Tangará da Serra/MT, 14 de dezembro de 2017. ANGELO 

JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010781-35.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

RULLYAN PETERSON SAMPAIO (REQUERENTE)

GISELLE CRISTIAN CARPENEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELLE CRISTIAN CARPENEDO OAB - MT0006337A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Em 15/05/2017, o Juízo responsável pela Recuperação Judicial, 

acatando o pedido da Recuperanda e o parecer ministerial, decidiu 

prorrogar o período de suspensão por mais 180 dias úteis, ou até a 

realização da Assembléia Geral de Credores, vejamos: “Destarte, diante 

da jurisprudência dominante, e atento e coadunado com os argumentos 

elencados pelo Ministério Público, defiro a prorrogação do stay period pelo 

prazo de 180 dias úteis, ou até a realização da AGC, valendo aquele que 

primeiro tiver o seu termo.” Deste modo, dando cumprimento às decisões, 

MANTENHO a SUSPENSÃO do presente processo por mais 180 (cento e 

oitenta) dias úteis ou até a realização da AGC no Juízo de Recuperação. 

Intimem-se as partes de que eventuais peticionamentos somente serão 

analisados após findado o prazo de suspensão. Decorrido o prazo, voltem 

conclusos os autos. Cumpra-se. Expeça-se o necessário Tangará da 

Serra/MT, 14 de dezembro de 2017. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000818-88.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LEIR CARLOS LUSTOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ HENRIQUE BARBOSA MATIAS OAB - MT0021936A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Intime-se a reclamante para, no prazo de 10 dias, manifestar sobre 

o pedido constante no termo de audiência (ID 1115846). Após, conclusos 

para deliberações. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 15 de dezembro de 

2017. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001581-89.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

TIAGO HENRIQUE DE SALES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NALIAN BORGES CINTRA MACHADO OAB - MT0014100A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Intimo a parte Requerente, por meio de seu Procurador, para Audiência de 

Conciliação designada para 27/02/2018, às 16h15min.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000824-95.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARILETE BERTOLLO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM GOMES DE OLIVEIRA OAB - MT0017614A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CHINA CONSTRUCTION BANK (BRASIL) BANCO MULTIPLO S/A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERGIO ROBERTO RIBEIRO FILHO OAB - SP0305088A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Não há como ser acolhido o pedido da reclamante do ID 11086305. 

A Caixa Econômica Federal não figura como parte nos autos. Além disso, 

não há nenhuma evidência de que o valor de R$ 600,00 tenha sido retido 

pela Caixa Econômica Federal e esteja aguardando autorização judicial 

para levantamento, conforme afirmado pela reclamante. INDEFIRO o pedido 

do ID 11086305, devendo a parte buscar sua pretensão pelos meios 

próprios, a fim de que lhe seja restituído o valor que aduz estar bloqueado. 

Caso nada mais seja requerido, AO ARQUIVO. Intime-se. Cumpra-se. 

Tangará da Serra/MT, 13 de dezembro de 2017. ANGELO JUDAI JUNIOR 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001282-15.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

AUGUSTA DA COSTA BARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELDER KENNIDY DE ALMEIDA SANTOS OAB - MT0018890A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Intimo a parte Requerente, por meio de seu Procurador, para Audiência de 

Conciliação designada para 21/03/2018, às 13h45min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012368-92.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ HENRIQUE DA SILVA NOVAIS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO ? 

DETRAN-MT (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MÁRIO LÚCIO FRANCO PEDROSA OAB - MT0005746A (ADVOGADO)

 

VISTOS Dê-se ciência às partes do retorno destes autos da Turma 

Recursal. Transitada em julgado a sentença, providencie-se a alteração da 

classe processual junto ao sistema PJe. Caso nada seja requerido no 

prazo legal, remetam-se os autos ao arquivo procedendo-se às baixas e 

anotações de estilo. Sem prejuízo, caso a parte sucumbente não seja 

beneficiária da Justiça Gratuita ou não detenha isenção legal, intime-se 

para promover o pagamento das custas processuais eventualmente 

pendentes no prazo de 05 (cinco) dias. Caso não haja o pagamento, 

providencie-se a anotação à margem da distribuição, conforme item 2.3.27 

da CNGC/MT, e encaminhem-se as peças indicadas no item 2.28.2 da 

CNGC/MT ao Departamento de Controle e Arrecadação – DCA/TJMT, para 

as providências a cargo do mencionado órgão, mencionadas no mesmo 

texto normativo. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 15 de 

dezembro de 2017. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001579-22.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO SERGIO ALCANTARA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)
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VISTOS. Nos termos do art. 320 do CPC, faculto a parte reclamante, no 

prazo de 15 (quinze dias), emendar a inicial para juntar aos autos 

comprovante de endereço em seu nome ou justificar (e comprovar 

documentalmente) qual a correlação existente com a pessoa que consta 

do comprovante de endereço juntado nos autos, sob pena de 

indeferimento da petição inicial (CPC, art. 321). Intime-se. Cumpra-se. 

Tangará da Serra/MT, 15 de dezembro de 2017. ANGELO JUDAI JUNIOR 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000981-68.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

PAMELA KETURI RODRIGUES CHABUDE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Certifico a tempestividade do Recurso interposto. Intimo a parte 

Reclamante para, querendo, Contrarrazoar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001186-97.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MIELE BORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AUGUSTO CESAR CARVALHO FRUTUOSO OAB - MT0015375A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

Autos n. 1001186-97.2017.8.11.0055 Autora: Ana Miele Borges Réu: Claro 

S/A. PROJETO DE SENTENÇA 1. RELATÓRIO: Dispensado, nos termos do 

artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. FUNDAMENTAÇÃO: Inicialmente é 

importante explanar que a presente ação tramita pelo rito sumaríssimo 

previsto na Lei 9.099/95, portanto é orientada pelos princípios da 

simplicidade e celeridade processual, entre outros (cf. art. 2º da Lei 

9.099/95[1]). E, diante da especialidade do microssistema citado, não se 

aplicam as disposições do art. 489 do Código de Processo Civil à decisão 

proferida em seu iter processual (cf. Enunciado 162 do FONAJE[2]). 

Ademais, consigna-se que o presente projeto de sentença foi elaborado 

por juiz leigo sob orientação prévia e posterior do juiz togado supervisor 

deste Juizado Especial, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste 

modo, esclarece-se que não existe sentença proferida por juiz leigo (mero 

auxiliar da justiça, cf. art. 7º da Lei 9.099/95[4]), uma vez que todo e 

qualquer ato decisório é exarado pelo ilustre magistrado lotado no Juizado 

Especial Cível de Tangará da Serra/MT. Realizados os esclarecimentos 

supramencionados, passa-se a analisar a lide posta. Compulsando-se os 

autos depreende-se a desnecessidade de dilação probatória, pois o feito 

encontra-se devidamente instruído com provas documentais suficientes 

para a formação do convencimento do julgador. Assim, incide na espécie 

o permissivo contido no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, 

cuja aplicação, vale dizer, não acarreta cerceamento do direito das partes 

de produzir provas, mas, antes, impõe a observância do princípio da 

eficiência no Poder Judiciário, assegurando a celeridade processual que 

concretiza a garantia constitucional da razoável duração do processo (art. 

5º, inciso LXXVIII da CRFB). Presentes os pressupostos de constituição e 

de validade do processo, bem como as condições da ação, inexistindo 

preliminares a tratar, nulidades a declarar, irregularidades a sanar, ou 

questões incidentes a serem resolvidas, passa-se à análise do mérito. 

Vejamos: A priori, no caso em epígrafe resta configurada relação de 

consumo, nos termos do art. 2º c/c art. 3º da Lei 8.078/90, portanto 

restam aplicáveis as normas referentes ao microssistema consumerista. 

Depreende-se dos autos que a autora foi negativada por ordem da ré por 

uma dívida de R$ 36,08 (trinta e seis reais e oito centavos), como prova 

certidão de restrição anexa aos autos (ID n. 10363003). Todavia, afirma a 

autora que desconhece a dívida em questão, por não ter contratado o 

serviço prestado pela ré, razão pela qual a inclusão de seu nome no 

cadastro de devedores se mostrou indevida e, consequentemente, sofreu 

danos de ordem moral. A ré, ao seu turno, afirma que a negativação foi 

devida, vez que a autora não promoveu os pagamentos decorrentes do 

serviço contratado. Neste caso, havendo a negativa de contratação, cabe 

à ré demonstrar a existência do negócio jurídico realizado entre as partes, 

nos termos do art. 373, inc. II do CPC, porque inviável a produção de prova 

negativa. É cediço que atualmente as contratações de serviços prestados 

a distância, como telefonia móvel, TV por assinatura etc, em sua maioria 

se dão virtualmente, por intermédio das chamadas call centers, método 

rápido de adesão ao contrato do serviço público citado. Neste sistema 

moderno de relação consumerista se mostram inexistentes assinaturas, 

papéis, etc., basta que seja declarada inequívoca vontade de aderir ao 

serviço ofertado por parte do aderente e a relação jurídica é 

perfectibilizada. Com efeito, a ré demonstra nos autos juntando telas 

sistêmicas que demonstram a origem do débito consubstanciado no 

contrato n. 021/08792408-1 (CLARO TV), com equipamentos instalados no 

endereço apontado da autora na inicial. Porém por não ter ocorrido o 

adimplemento deste financiamento, houve a inclusão da autora no rol de 

inadimplentes. Neste contexto, as provas juntadas pela ré constituem 

método probatório suficiente para ilidir dúvidas em referência à existência 

da citada relação jurídica. Por tal razão, reconhece-se incontroverso e 

existente o negócio jurídico em questão, bem como inexistente fraude 

perpetrada por terceiro no presente caso, restando apurar se no presente 

caso a cobrança efetuada pela ré se mostra devida ou não. E, por não 

haver qualquer comprovante de pagamento juntado aos autos e havendo 

prova indiciária do pacto citado, demonstrada está a origem das 

cobranças e a consequente licitude da inclusão no órgão de proteção ao 

crédito. Assim, resta claro que a ré provou, na forma do art. 373, II do 

CPC, fato extintivo do suposto direito do autor. Logo, demonstrada está a 

gênese do débito negativado, e, à míngua de prova do pagamento do 

débito constituído pela autora nesses autos, conclui-se que a ré agiu em 

exercício regular do direito, não cometendo qualquer ilícito. Neste sentido, 

mutatis mutandis, é o entendimento do E. Tribunal de Justiça, in verbis: [...] 

Embora incidentes as regras do Código de Defesa do Consumidor sobre 

as relações entre usuários de telefonia e concessionárias de tais serviços 

públicos, não se aplica a inversão do ônus da prova em favor do 

consumidor quando sua pretensão encontra-se desprovida de qualquer 

início de prova a lhe dar algum suporte. Ausente dos autos provas da 

adimplência do autor quanto às faturas da linha de telefone contratada 

com a empresa requerida e, por consequência, do alegado dano 

experimentado, escorreita a sentença que julgou improcedente a ação de 

indenização por danos morais.- (Ap 161156/2014, DESA. MARILSEN 

ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 20/05/2015, 

Publicado no DJE 26/05/2015) (grifo inexistente no original). Ademais, no 

presente caso, resta claro que mesmo que a cobrança fosse indevida, 

não faria a parte autora jus a qualquer indenização por danos de ordem 

moral, isto porque em seu nome existe inscrição preexistente por 

inadimplemento, neste caso, incide o entendimento sumulado do Superior 

Tribunal de Justiça, abaixo transcrito: Súmula 385 do STJ: “Da anotação 

irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por 

dano moral quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao 

cancelamento”. É justamente neste sentido o entendimento do Tribunal de 

Justiça do Estado do Mato Grosso, vejamos: [...] Além disso, em se 

tratando de devedor contumaz, negativado com vários registros de 

dívidas. Aplica-se ao caso a Súmula nº 385 do STJ: “Da anotação irregular 

em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral 

quando preexistente legítima inscrição, ressalvado direito ao 

cancelamento”.(Ap 41660/2014, DES. ADILSON POLEGATO DE FREITAS, 

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 18/11/2014, Publicado no DJE 

26/11/2014) (grifo nosso). É importante ressaltar que a parte autora não 

trouxe aos autos nenhuma prova sequer de que a citada inscrição seria 

indevida; assim, sem demonstrar que há discussão judicial a seu respeito, 

bem como ilustrar o motivo pelo qual a negativação é ilícita, reputa-se 

hígida à citada negativação preexistente. Neste diapasão, é preciso 

reconhecer que não há distinguishing – enquanto distinção do caso 

concreto e o paradigma adotado nesta decisão (Súmula 385 do STJ) –, 

porque os fundamentos do enunciado citado se adequam perfeitamente ao 

caso posto. É dizer, havendo inscrição anterior devida inexiste ofensa à 

honra subjetiva do devedor, embora seja possível cancelamento da 

inscrição posterior no caso desta ser indevida – o que não é o caso, 

frise-se. No que tange a notificação prévia de inclusão nos órgãos de 

proteção ao crédito, é oportuno salientar que esta é de responsabilidade 
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dos órgãos mantenedores do cadastro de inadimplentes, portanto foge da 

alçada da ré promover tal ato. Neste sentido é o posicionamento sumulado 

do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: Cabe ao órgão mantenedor do 

Cadastro de Proteção ao Crédito a notificação do devedor antes de 

proceder à inscrição. (Súmula 359, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 

13/08/2008, DJe 08/09/2008) Ante o exposto, reputo no presente caso 

não assistir razão à parte autora. Isto porque uma vez demostrada a 

relação jurídica firmada com a ré, o inadimplemento contratual daí 

decorrente, o posterior cancelamento do serviço e, por consequência, a 

inclusão de seu nome no cadastro de inadimplentes, se conclui que a ré 

atuou legitimamente, não praticando qualquer ilícito no presente caso. 3. 

DISPOSITIVO: Ante o exposto, opino por JULGAR IMPROCEDENTE o pedido 

do autor, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil, contido na inicial. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Sem custas, diante do que estabelece o art. 54, da Lei nº 

9.099/95. Submete-se a decisão à análise do magistrado. Tangará da 

Serra/MT, 14 de dezembro de 2017. Raony Cristiano Berto Juiz Leigo 

Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que tramitou segundo a Lei 

9.099/1995, perante Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz 

Leigo. A decisão proferida foi submetida ao juízo para apreciação. 

Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, 

HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos. Transitado em 

julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 14 de 

dezembro de 2017. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito [1] Art. 2º O 

processo orientar-se-á pelos critérios da oralidade, simplicidade, 

informalidade, economia processual e celeridade, buscando, sempre que 

possível, a conciliação ou a transação. [2] ENUNCIADO 162 - Não se aplica 

ao Sistema dos Juizados Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015 diante 

da expressa previsão contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII 

Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 40. O Juiz leigo que tiver dirigido a 

instrução proferirá sua decisão e imediatamente a submeterá ao Juiz 

togado, que poderá homologá-la, proferir outra em substituição ou, antes 

de se manifestar, determinar a realização de atos probatórios 

indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores e Juízes leigos são auxiliares 

da Justiça, recrutados, os primeiros, preferentemente, entre os bacharéis 

em Direito, e os segundos, entre advogados com mais de cinco anos de 

experiência.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001184-30.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE AZAMBUJA CARDOSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AUGUSTO CESAR CARVALHO FRUTUOSO OAB - MT0015375A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

Autos n. 1001184-30.2017.8.11.0055 Autor: Felipe Azambuja Cardoso Ré: 

Oi Móvel S/A. PROJETO DE SENTENÇA 1. RELATÓRIO: Dispensado, nos 

termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. FUNDAMENTAÇÃO: Inicialmente 

é importante explanar que a presente ação tramita pelo rito sumaríssimo 

previsto na Lei 9.099/95, portanto é orientada pelos princípios da 

simplicidade e celeridade processual, entre outros (cf. art. 2º da Lei 

9.099/95[1]). E, diante da especialidade do microssistema citado, não se 

aplicam as disposições do art. 489 do Código de Processo Civil à decisão 

proferida em seu iter processual (cf. Enunciado 162 do FONAJE[2]). 

Ademais, consigna-se que o presente projeto de sentença foi elaborado 

por juiz leigo sob orientação prévia e posterior do juiz togado supervisor 

deste Juizado Especial, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste 

modo, esclarece-se que não existe sentença proferida por juiz leigo (mero 

auxiliar da justiça, cf. art. 7º da Lei 9.099/95[4]), uma vez que todo e 

qualquer ato decisório é exarado pelo ilustre magistrado lotado no Juizado 

Especial Cível de Tangará da Serra/MT. Realizados os esclarecimentos 

supramencionados, passa-se a analisar a lide posta. Compulsando-se os 

autos depreende-se a desnecessidade de dilação probatória, pois o feito 

encontra-se devidamente instruído com provas documentais suficientes 

para a formação do convencimento do julgador. Assim, incide na espécie 

o permissivo contido no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, 

cuja aplicação, vale dizer, não acarreta cerceamento do direito das partes 

de produzir provas, mas, antes, impõe a observância do princípio da 

eficiência no Poder Judiciário, assegurando a celeridade processual que 

concretiza a garantia constitucional da razoável duração do processo (art. 

5º, inciso LXXVIII da CRFB). Presentes os pressupostos de constituição e 

de validade do processo, bem como as condições da ação, inexistindo 

preliminares, não havendo nulidades a declarar, irregularidades a sanar, 

ou questões incidentes a serem resolvidas, passa-se à análise do mérito. 

Vejamos: A priori, no caso em epígrafe resta configurada relação de 

consumo, nos termos do art. 2º c/c art. 3º da Lei 8.078/90, portanto 

restam aplicáveis as normas referentes ao microssistema consumerista. 

Depreende-se dos autos que o autor foi negativado por ordem da ré por 

uma dívida no valor de R$ 248,11 (duzentos e quarenta e oito reais e onze 

centavos), como prova certidão de restrição anexa aos autos (cf. ID n. 

10361824). Todavia, afirma peremptoriamente o autor que desconhece a 

dívida em questão, por não ter contratado o serviço prestado pela ré, 

razão pela qual a inclusão de seu nome no cadastro de devedores se 

mostrou indevida e, consequentemente, sofreu danos de ordem moral. A 

ré, ao seu turno, afirma que a negativação foi devida, vez que o autor não 

promoveu os pagamentos decorrentes do serviço contratado. Neste caso, 

havendo a negativa de contratação após o cancelamento, cabe à ré 

demonstrar a existência do negócio jurídico realizado entre as partes, nos 

termos do art. 373, inc. II do CPC, porque inviável a produção de prova 

negativa. É cediço que atualmente as contratações de serviços prestados 

a distância, como telefonia móvel, TV por assinatura etc, em sua maioria 

se dão virtualmente, por intermédio das chamadas call centers, método 

rápido de adesão ao contrato do serviço público citado. Neste sistema 

moderno de relação consumerista se mostram inexistentes assinaturas, 

papéis, etc., basta que seja declarada inequívoca vontade de aderir ao 

serviço ofertado por parte do aderente e a relação jurídica é 

perfectibilizada. Com efeito, a ré demonstra nos autos a realização do 

negócio jurídico, juntando “telas” de seu sistema no qual resta comprovado 

o pacto entre autor e ré (contrato de telefonia fixa para o n. 65 3325-3564, 

instalado em 25 de junho de 2015 e retirado por inadimplemento em 11 de 

julho de 2016). Junta, ainda, cópia das faturas remetidas ao autor (cf. ID n. 

10969278, 10969283, 10969294, 10969299, 10969298, 10969300 e 

10969300). Outrossim, há prova indicativa de pagamentos pelo autor, o 

que afasta a alegação de desconhecimento da relação jurídica e, de igual 

modo, rechaça a tese de ocorrência de fraude perpetrada por terceiros. 

Neste contexto, as provas juntadas pela ré constituem método probatório 

suficiente para ilidir dúvidas em referência à existência da citada relação 

jurídica. Por tal razão, reconhece-se incontroverso e existente o negócio 

jurídico em questão, bem como inexistente fraude perpetrada por terceiro 

no presente caso, restando apurar se no presente caso a cobrança 

efetuada pela ré se mostra devida ou não. Logo, demonstrada está a 

origem do débito negativado, e, à míngua de prova do pagamento dos 

débitos pendentes constituído pelo autor nesses autos, conclui-se que a 

ré agiu em exercício regular do direito, não cometendo qualquer ilícito. É 

oportuno salientar que a prova de quitação – enquanto prova constitutiva 

do direito – é ônus do autor, na forma do art. 373, I do CPC. E, por inexistir 

nos autos comprovante de pagamento em relação ao débito inscrito, 

legitima se mostra a cobrança por parte da ré. Neste sentido é o 

entendimento do E. Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso, in 

verbis: [...] Embora incidentes as regras do Código de Defesa do 

Consumidor sobre as relações entre usuários de telefonia e 

concessionárias de tais serviços públicos, não se aplica a inversão do 

ônus da prova em favor do consumidor quando sua pretensão 

encontra-se desprovida de qualquer início de prova a lhe dar algum 

suporte. Ausente dos autos provas da adimplência do autor quanto às 

faturas da linha de telefone contratada com a empresa requerida e, por 

consequência, do alegado dano experimentado, escorreita a sentença que 

julgou improcedente a ação de indenização por danos morais.- (Ap 

161156/2014, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 20/05/2015, Publicado no DJE 26/05/2015) 

(grifo inexistente no original). No que tange a notificação prévia de 

inclusão nos órgãos de proteção ao crédito, é oportuno salientar que esta 

é de responsabilidade dos órgãos mantenedores do cadastro de 

inadimplentes, portanto foge da alçada da ré promover tal ato. Neste 

sentido é o posicionamento sumulado do Superior Tribunal de Justiça, in 

verbis: Cabe ao órgão mantenedor do Cadastro de Proteção ao Crédito a 

notificação do devedor antes de proceder à inscrição. (Súmula 359, 
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SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/08/2008, DJe 08/09/2008) Ante o 

exposto, reputo no presente caso não assistir razão à parte autora. Isto 

porque uma vez demostrada a relação jurídica firmada com a ré, o 

inadimplemento contratual daí decorrente, o posterior cancelamento do 

serviço e, por consequência, a inclusão de seu nome no cadastro de 

inadimplentes, se conclui que a ré atuou legitimamente, não praticando 

qualquer ilícito no presente caso. 3. DISPOSITIVO: Ante o exposto, opino 

por JULGAR IMPROCEDENTE o pedido do autor, com fundamento no artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil, contido na inicial. Por fim, opino 

por retificar o polo passivo da presente demanda, passando a constar 

exclusivamente OI S/A. Sem custas nesta fase (Lei n. 9.099/95, art. 55). 

Submete-se a decisão à análise do magistrado. Tangará da Serra/MT, 14 

de dezembro de 2017. Raony Cristiano Berto Juiz Leigo Vistos etc. 

Trata-se de procedimento cível que tramitou segundo a Lei 9.099/1995, 

perante Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A 

decisão proferida foi submetida ao juízo para apreciação. Verificando o 

teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a 

decisão para produzir seus legais efeitos. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. 

Tangará da Serra/MT, 14 de dezembro de 2017. ANGELO JUDAI JUNIOR 

Juiz de Direito [1] Art. 2º O processo orientar-se-á pelos critérios da 

oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, 

buscando, sempre que possível, a conciliação ou a transação. [2] 

ENUNCIADO 162 - Não se aplica ao Sistema dos Juizados Especiais a 

regra do art. 489 do CPC/2015 diante da expressa previsão contida no art. 

38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 

40. O Juiz leigo que tiver dirigido a instrução proferirá sua decisão e 

imediatamente a submeterá ao Juiz togado, que poderá homologá-la, 

proferir outra em substituição ou, antes de se manifestar, determinar a 

realização de atos probatórios indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores 

e Juízes leigos são auxiliares da Justiça, recrutados, os primeiros, 

preferentemente, entre os bacharéis em Direito, e os segundos, entre 

advogados com mais de cinco anos de experiência.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011435-22.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO FRANCISCO DOS ANJOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT0021521A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Autos n. 8011435-22.2016.8.11.0055 Autor: Fernando Francisco dos 

Anjos Ré: Vivo S/A. PROJETO DE SENTENÇA: 1. Relatório dispensado, nos 

termos do artigo 38 da Lei n. 9.099/1995. 2. A parte autora não 

compareceu à sessão de conciliação (cf. ID n. 11127420), embora tenha 

sido devidamente intimada para o ato (cf. ID n. 13701131, 13701132, 

13778017 e 13797143). O comparecimento pessoal da parte ou do 

preposto da pessoa jurídica em audiência é obrigatório (Enunciado n. 20 

do FONAJE[1]), sendo a ausência da parte autora fundamento da extinção 

do feito sem julgamento de mérito (cf. art. 51, I da Lei n. 9.099/95). 3. 

Sendo assim, com fundamento no artigo 51, I, da Lei n. 9.099/95, opino por 

JULGAR EXTINTO o presente feito SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 

Ademais, opino por condenar a parte autora ao pagamento das custas 

processuais, nos termos do art. 51, § 2º, da Lei nº 9.099/95, devendo, 

caso não haja o respectivo pagamento no prazo de 10 (dez) dias, ser o 

débito anotado à margem da distribuição. A renovação da ação dependerá 

do prévio depósito das custas, nos termos do art. 486 §2ºdo CPC, salvo 

se já houver sido deferido os benefícios da Justiça Gratuita nestes autos. 

Submete-se a decisão à análise do magistrado. Tangará da Serra/MT, 14 

de dezembro de 2017. Raony Cristiano Berto Juiz Leigo Vistos. Trata-se 

de procedimento cível que tramitou segundo a Lei 9.099/1995, perante 

Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A decisão 

proferida foi submetida ao juízo para apreciação. Verificando o teor dos 

autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão 

para produzir seus legais efeitos. Transitado em julgado, arquive-se. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as 

cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 14 de dezembro de 2017. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito [1] ENUNCIADO 20 – O 

comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa 

jurídica poderá ser representada por preposto.

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001227-64.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

VALTAIR TEIXEIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Defiro o requerimento de Id 11127820. Expeça-se novo alvará 

com as determinações constantes no despacho de Id 10776588. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Tangará da Serra-MT, 15 de 

dezembro de 2017. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010616-22.2015.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE SERAFIM DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS SANTOS OAB - MT0007557A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WESLEY LEANDRO DAMASCENO OAB - MT0014150A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. O Município insiste em descumprir a determinação judicial, motivo 

pelo qual não há mais outra alternativa, senão acolher em parte os 

requerimentos do reclamante. Nesse sentido, defiro em parte os pedidos 

da petição do ID 11057647, para o fim de: a) impor ao Município reclamado, 

por violação ao art. 80, IV, do CPC, a multa punitiva prevista no art. 81, a 

qual fixo no valor equivalente a 10 (dez) salários mínimos, com 

fundamento no § 2º, tendo em vista o irrisório valor atribuído à causa, que 

deverá ser destinada à parte reclamante (art. 96 do CPC). b) determinar a 

expedição de ofício ao Ministério Público estadual, com cópia integral dos 

autos, a fim de que o referido órgão tome as providências que entender 

cabíveis no sentido de avaliar a ocorrência de prática de infração penal 

pelos responsáveis pela omissão no cumprimento da sentença, ou mesmo 

a prática de ato de improbidade administrativa. Indefiro o pedido para 

fixação de multa aos agentes públicos omissos, tendo em vista que não 

foram previamente advertidos da possibilidade de sua imposição. É 

imprescindível, para que o agente responda pessoalmente pela penalidade 

em debate, que ele tenha sido intimado acerca das consequências de sua 

omissão. Assim, a multa acima está sendo fixada e imposta apenas ao 

Município reclamado. Por outro lado, não pode ser acolhido o pedido para 

determinar a prisão em flagrante do responsável pela omissão no 

cumprimento do julgado, ou mesmo sua condução para elaboração de 

Termo Circunstanciado de Ocorrência. Referida providência deve ser 

tomada em procedimento criminal próprio, não tendo cabimento neste 

procedimento que tem natureza eminentemente cível. Conforme 

entendimento pacificado pelo C. Superior Tribunal de Justiça, como regra, 

o juiz, no exercício da jurisdição cível, é absolutamente incompetente para 

decretação de prisão fundada em descumprimento de ordem judicial (astj, 

mc 11.804/rj, 6ª t., J. 17.08.2006, Rel. Min. Hamilton Carvalhido; STJ, HC 

214.297/GO, rel. Min. Laurita Vaz, 5ª T., j. 19.04.2012). Ocorrendo essa 

situação, ou seja, “uma vez descumprida, injustificadamente, determinação 

judicial, proferida nos autos de processo de natureza cível, resta como 

única providência ao alcance do juiz condutor do processo – para fins de 

responsabilização penal do descumpridor – noticiar o fato ao 

Representante do Ministério Público para que este adote as providências 

cabíveis à imposição da reprimenda penal respectiva, por infração ao art. 

330 do CPB, eis que falece à autoridade judicial competência para decretar 

prisão em face do delito cometido.” (STJ, HC 16.279/GO, 1ª T., j. 

14.09.2004, rel. Min. Luiz Fux). Por fim, é necessário chamar novamente o 

feito à ordem, para o fim de rever a decisão proferida no ID 6166481. Não 

obstante a sentença tenha conteúdo meramente declaratório, não há 

impedimento para imposição de multa para que se force o seu 

cumprimento. Isso porque, nos termos do art. 537 do CPC, a multa deve 
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ser sempre aplicada desde que suficiente e compatível com a obrigação. 

Além disso, não há como escapar à conclusão de que, na sentença 

proferida nos autos, embora de conteúdo declaratório, há implícita 

obrigação de fazer consistente na incorporação no acervo de direitos do 

ora reclamante o direito à estabilidade nela reconhecida, com os reflexos 

patrimoniais daí decorrentes. Disso é possível inferir que, com toda a 

evidência, é cabível a imposição também da multa coercitiva prevista nos 

arts. 536 e 537 do CPC, para forçar o cumprimento da sentença, e não só 

da multa punitiva acima aplicada. A persistir a conclusão da decisão do ID 

6166481, é possível que o reclamado mantenha a postura de inércia e o 

julgado nunca seja cumprido. No entanto, é imprescindível que o Município 

reclamado seja devidamente citado/intimado novamente para cumprimento 

do julgado, constando essa advertência específica quanto à imposição da 

multa coercitiva. Nesse sentido, determino, além das medidas acima 

dispostas, a citação/intimção do executado para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, satisfazer a obrigação constante do título (art. 815 e ss., c.c. art. 

537, do CPC de 2015), desta feita sob pena de multa diária (art. 52, IV e V, 

da Lei nº 9.099/95, c.c. art. 27 da Lei nº 12.153/2009) que fixo em R$ 

1.000,00 (um mil reais) por dia, até o valor máximo equivalente a 60 

(sessenta) salários mínimos, sem prejuízo de posterior elevação da multa 

ou transformação em perdas e danos (art. 52, inc. V, da Lei 9.099/95). 

Consigno que, na esteira do entendimento há muito pacificado no C. 

Superior Tribunal de Justiça, é plenamente possível a fixação de multa 

diária em execuções contra a Fazenda Pública. Poderá o executado 

apresentar embargos à execução no prazo de 15 (quinze) dias, que terá 

início imediatamente após o término do prazo acima estabelecido para 

satisfação da obrigação, na forma do art. 536, § 4º, c.c. art. 525, do CPC, 

oportunidade em que poderá alegar qualquer das matérias descritas no 

art. 52, IX, da Lei nº 9.099/1995, desde que compatíveis com a presente 

modalidade de execução. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra, 14 de 

dezembro de 2017. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001518-64.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

SUPER SAFRA - COMERCIO MAQUINAS,IMPLEMENTOS E PECAS 

AGRICOLAS LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA OAB - 

MT0011674A-B (ADVOGADO)

KAMILLA PALU SASSAKI OAB - MT0016898A (ADVOGADO)

KATIA CRISTINNA RODRIGUES OAB - MT0013451A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IMPLEMENTOS MICHEL EIRELI - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. O reclamante ajuizou a presente AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS e 

pedido de medida de urgência para que seja determinada a retirada do seu 

nome dos órgãos de proteção ao crédito, ao argumento que o débito que 

ensejou a inscrição foi quitado. Fundamento e decido. Do disposto no art. 

300 do Código de Processo Civil de 2015, verifica-se que são requisitos 

imprescindíveis à concessão da medida almejada pelo reclamante, o 

pedido, a demonstração da probabilidade de êxito na demanda e o 

fundado receio de dano. Não obstante, faz-se necessário também a 

análise quanto à possibilidade de reversão da medida eventualmente 

deferida, sendo somente nessa hipótese possível o deferimento do pleito. 

A probabilidade do direito se relaciona com a adequação do alegado com o 

direito lesado, ou seja, é a análise feita em sede de confronto entre o caso 

em questão com teor da norma violada, ou passível de violação, 

juntamente com a análise das provas existentes, que não devem ser 

equívocas. Já o perigo da demora no provimento jurisdicional consiste na 

inviabilização do efetivo exercício do direito caso haja um retardar no 

provimento jurisdicional. Em juízo de rasa cognição, é possível concluir 

pela presença dos requisitos para concessão da tutela de urgência. Os 

documentos juntados pelo reclamante dão suporte às suas alegações, 

uma vez que junta o documento do id 11006783, que demonstra a 

negociação, bem como o recibo de quitação no Id 11006784 assinado pela 

própria reclamada. Assim, resta satisfatoriamente demonstrado, em juízo 

de rasa cognição, que efetivamente, encontra-se quitado o débito pelo 

qual o nome da reclamante foi inscrito nos órgãos de proteção ao crédito. 

De outro lado, não se pode olvidar que o lançamento do nome da 

reclamante no banco de dados de serviços de restrição de crédito como o 

SERASA, SPC, CADIN e outros, tem sido objeto de restrição no campo da 

jurisprudência, como se vê, por exemplo, no julgamento do Agravo de 

Instrumento nº 187195-MT, Rel. Min. CARLOS ALBERTO MENEZES 

DIREITO, publicado no DJU de 04.08.98, pág. 77. Em casos desta natureza, 

quando na maioria das vezes a atitude do credor se mostra precipitada, as 

consequências em detrimento do consumidor ou devedor são 

devastadoras e irreparáveis, com abalo no seu crédito, nas suas relações 

comerciais e bancárias, além de reflexos negativos na sua honra ou boa 

fama. Por outro lado, já se decidiu que, em casos de discussão judicial do 

débito, o credor está impedido de lançar o nome dos devedores no banco 

de dados de serviços de restrição de crédito. Com muito maior razão na 

situação em comento, em que já houve o adimplemento da obrigação. O 

periculum in mora evidencia-se pelo fato de a permanência do nome nos 

órgãos de proteção ao crédito gerar abalo de crédito, daí resultando, na 

maioria das vezes, prejuízos irreparáveis. Presente, pois, o fundado 

receio de dano de difícil reparação. Em razão disso, revela-se muito mais 

prudente deferir-se a medida postulada já nesta sede porque do contrário, 

se efetivamente o débito for desconstituído na sentença, a reclamante terá 

suportado um prejuízo de grande monta; por outro lado, porém, se o 

pedido for julgado improcedente, a inscrição depreciativa voltará a surtir 

efeitos normalmente sem que isso implique em significativo prejuízo à 

empresa reclamada. Como consequência, advém a necessidade de 

deferimento da tutela de urgência neste tocante, pois fosse a tutela 

concedida tão-somente ao final, de nada adiantaria, isto é, seria ineficaz. 

Por fim, verifico ausência de perigo de irreversibilidade da medida, uma 

vez que a qualquer tempo) e até por ocasião do julgamento final, poderá 

perfeitamente ser revogada esta decisão, tornando a inscrição nos 

serviços de proteção ao crédito a produzir seus regulares efeitos, sem 

qualquer prejuízo à empresa reclamada. Com essas razões, presentes os 

requisitos do art. 300, do CPC, antecipando um dos efeitos da sentença 

final, DEFIRO a medida de urgência a fim de determinar seja excluído o 

nome da reclamante dos registros de banco de dados de proteção ao 

crédito (SPC, SERASA, CDL entre outros), com relação ao débito objeto da 

presente demanda, lançado pela empresa reclamada. Oficie-se, conforme 

requerido. Recebo a petição inicial eis que preenchidos os requisitos do 

art. 319 do Código de Processo Civil de 2015. Designe-se audiência de 

conciliação. Cite-se a parte reclamada por carta com aviso de recepção, 

intimando-a também para comparecimento à audiência de conciliação. Na 

carta de citação/intimação deverá constar advertência de que o não 

comparecimento da reclamada na audiência de conciliação importará em 

sua revelia e presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial (art. 

20 da Lei nº 9.099/95), bem como que o prazo de 05 (cinco) dias para a 

oferta de resposta fluirá a partir da audiência de conciliação, caso não 

haja composição amigável no referido ato e as partes dispensem a 

produção de provas em audiência de instrução e julgamento. Caso as 

partes manifestem o desejo de produzir provas em audiência de instrução, 

o prazo fatal para a oferta de resposta escrita ou oral será a data da 

audiência de instrução e julgamento. Intime(m)-se o(a)(s) requerente(s), 

consignando no mandado que o não comparecimento pessoal a audiência, 

implicará na extinção do processo e arquivamento do feito, nos termos do 

art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas 

processuais. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra-MT, 14 de 

dezembro de 2017. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001551-54.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

RAYANE DA SILVA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA ANGHEBEN GUIRRO OAB - MT0012480A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. A reclamante acima nominada ajuizou ação declaratória de 

inexistência de relação jurídica c/c pedido de danos morais e pedido liminar 

para que seja determinada a exclusão da inscrição de seu nome dos 

bancos de dados dos serviços de proteção ao crédito, alegando que não 

pactuou nenhuma negociação com a reclamada. DECIDO. Do disposto no 

art. 300 do Código de Processo Civil, verifica-se que são requisitos 

imprescindíveis à concessão da medida almejada pelo reclamante, o 
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pedido, a demonstração da probabilidade de êxito na demanda e o 

fundado receio de dano. Não obstante, faz-se necessário também a 

análise quanto à possibilidade de reversão da medida eventualmente 

deferida, sendo somente nessa hipótese possível o deferimento do pleito. 

A probabilidade do direito se relaciona com a adequação do alegado com o 

direito lesado, ou seja, é a analise feita em sede de confronto entre o caso 

em questão com teor da norma violada, ou passível de violação, 

juntamente com a análise das provas existentes, que não devem ser 

equívocas. Já o perigo da demora no provimento jurisdicional consiste na 

inviabilização do efetivo exercício do direito caso haja um retardar no 

provimento jurisdicional. A plausibilidade jurídica do pedido se 

consubstancia no fato da possível declaração de inexistência de débito e 

o indevido lançamento do nome do reclamante nos órgãos de proteção ao 

crédito. Não se pode olvidar que o lançamento do nome do requerente no 

banco de dados de serviços de restrição de crédito como o SERASA, 

SPC, CADIN e outros, tem sido objeto de restrição no campo da 

jurisprudência, como se vê, por exemplo, no julgamento do Agravo de 

Instrumento nº 187195-MT, Rel. Min. CARLOS ALBERTO MENEZES 

DIREITO, publicado no DJU de 04.08.98, pág. 77. Em casos desta natureza, 

quando na maioria das vezes a atitude do credor se mostra precipitada, as 

consequências em detrimento do consumidor ou devedor são 

devastadoras e irreparáveis, com abalo no seu crédito, nas suas relações 

comerciais e bancárias, além de reflexos negativos na sua honra ou boa 

fama. Por outro lado, já se decidiu, que, em casos de discussão judicial do 

débito, o credor está impedido de lançar o nome dos devedores no banco 

de dados de serviços de restrição de crédito. O periculum in mora 

evidencia-se pelo fato de a inclusão do nome nos órgãos de proteção ao 

crédito gerar abalo de crédito, daí exsurgindo, na maioria das vezes, 

prejuízos irreparáveis. Presente, pois, o fundado receio de dano de difícil 

reparação. Como consequência, advém a necessidade de deferimento da 

concessão da tutela antecipada neste tocante, pois fosse a tutela 

concedida tão-somente ao final, de nada adiantaria, isto é, seria ineficaz. 

O fumus boni iuris está configurado pelo fato da possibilidade da 

declaração de inexistência de débito e o indevido lançamento do nome da 

reclamante nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, e o 

periculum in mora, vez que o citado registro pode causar prejuízos ao 

reclamante e, caso não seja excluído seu nome dos citados serviços de 

restrição de crédito, certamente causará outros prejuízos de difícil 

reparação. A reclamante alega que efetuou apenas um cadastro na 

empresa reclamada, mas que nunca efetuou qualquer negociação com 

esta e que, em razão disso, a inclusão do seu nome nos cadastros dos 

serviços de proteção ao crédito foi indevida. Levando em consideração o 

grande número de inscrições indevidas efetivadas pelas empresas 

fornecedoras de produtos ou prestadoras de serviços, na maioria das 

vezes decorrente de falhas em seus sistemas operacionais ou da 

utilização indevida dos documentos pessoais da vítima por terceiros de 

má-fé, soa verossímil a alegação do reclamante, aliado ao fato de que não 

seria possível lhe impor a produção de prova de fato negativo, devendo a 

prova da existência da negociação e da pendência do débito, se for o 

caso, ser produzida pela empresa reclamada. Outrossim, se no julgamento 

do pedido ficar constatada a existência e validade da negociação bem 

como a pendência do pagamento, a presente decisão poderá 

perfeitamente ser revogada, tornando a inscrição a produzir efeitos. 

Portanto, analisadas as alegações apresentadas, aliadas aos documentos 

atrelados à inicial, conclui-se que subsistem os requisitos ensejadores da 

concessão da tutela de urgência antecipada, pela suficiência das provas 

apresentadas até este momento e, por consequência, pela demonstração 

da probabilidade do direito. Diante disto, reconheço a probabilidade de 

êxito na demanda, tendo em vista a alta probabilidade de ser reconhecida 

a inexistência de débito e a consequente ausência do inadimplemento por 

parte do reclamante, o fato de a prova até este momento produzida não 

ser equívoca, bem como o fundado receio de dano de difícil reparação nos 

potenciais prejuízos que o bloqueio de crédito pode gerar. Por fim, verifico 

ausência de perigo de irreversibilidade da medida, uma vez que a qualquer 

tempo (CPC, art. 296) e até por ocasião do julgamento final, poderá 

perfeitamente ser revogada esta decisão, tornando a inscrição nos 

serviços de proteção ao crédito a produzir seus regulares efeitos, sem 

qualquer prejuízo à empresa reclamada. Com essas razões, presentes os 

requisitos do art. 300, do CPC, antecipando um dos efeitos da sentença 

final, DEFIRO a tutela de urgência antecipada a fim de que seja excluído o 

nome da reclamante dos registros de banco de dados de proteção ao 

crédito (SPC, SERASA, entre outros), com relação aos débitos objeto da 

presente demanda, lançados pela empresa reclamada. Oficie-se, 

conforme requerido. Designe-se audiência de conciliação, conforme pauta 

do Sr. Conciliador. Cite-se a reclamada e intimem-se as partes para 

comparecimento ao ato, facultando-se a representação por advogado e 

consignando que, caso não haja composição, será designada audiência 

de instrução e julgamento, ocasião na qual poderá a reclamada apresentar 

resposta escrita ou oral; caso não haja interesse das partes na produção 

de provas em audiência, deverá a reclamada sair da audiência de 

conciliação intimada a fim de apresentar contestação, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de revelia. Intime-se o reclamante, consignando no 

mandado que o não comparecimento pessoal à audiência implicará na 

extinção do processo e arquivamento do feito, nos termos do art. 51, 

inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas processuais. 

Intimem-se. Cumpram-se, expedindo-se o necessário. Tangará da 

Serra/MT, 14 de dezembro de 2017. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001532-48.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA RODRIGUES LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISABETE RUTE RIETH OAB - MT0010301A (ADVOGADO)

VANUSA SANTANA OAB - MT23334/O (ADVOGADO)

PAULA PATRICIA PASQUALLI OAB - MT0010633A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Do disposto no art. 300 do Código de Processo Civil, verifica-se 

que são requisitos imprescindíveis à concessão da medida almejada pelo 

autor, o pedido, a demonstração da probabilidade de êxito na demanda e o 

fundado receio de dano. Não obstante, faz-se necessário também a 

análise quanto à possibilidade de reversão da medida eventualmente 

deferida, sendo somente nessa hipótese possível o deferimento do pleito. 

A probabilidade do direito se relaciona com a adequação do alegado com o 

direito lesado, ou seja, é a análise feita em sede de confronto entre o caso 

em questão com teor da norma violada, ou passível de violação, 

juntamente com a análise das provas existentes, que não devem ser 

equívocas. Já o perigo da demora no provimento jurisdicional consiste na 

inviabilização do efetivo exercício do direito caso haja um retardar no 

provimento jurisdicional. Em juízo de rasa cognição, não visualizo os 

requisitos necessários para o deferimento da medida de urgência. Isso 

porque não há como inferir, pelos documentos juntados aos autos, quais 

são os exatos termos do contrato. Não há como saber quais foram os 

serviços efetivamente contratados, respectivos valores e prazo de 

vigência contratual. A reclamante junta à inicial apenas faturas referente 

aos meses de setembro, outubro e novembro de 2017, que não 

demonstram os termos do pacto. Com estas razões, ausentes os 

requisitos do art. 300, do CPC, por ora, INDEFIRO a tutela de urgência 

pleiteada. Recebo a petição inicial eis que preenchidos os requisitos do 

art. 319 do Código de Processo Civil de 2015. Designe-se audiência de 

conciliação. Cite-se a parte reclamada por carta com aviso de recepção, 

intimando-a também para comparecimento à audiência de conciliação. Na 

carta de citação/intimação deverá constar advertência de que o não 

comparecimento da reclamada na audiência de conciliação importará em 

sua revelia e presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial (art. 

20 da Lei nº 9.099/95), bem como que o prazo de 05 (cinco) dias para a 

oferta de resposta fluirá a partir da audiência de conciliação, caso não 

haja composição amigável no referido ato e as partes dispensem a 

produção de provas em audiência de instrução e julgamento. Caso as 

partes manifestem o desejo de produzir provas em audiência de instrução, 

o prazo fatal para a oferta de resposta escrita ou oral será a data da 

audiência de instrução e julgamento. Intime(m)-se o(a)(s) requerente(s), 

consignando no mandado que o não comparecimento pessoal a audiência, 

implicará na extinção do processo e arquivamento do feito, nos termos do 

art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas 

processuais. Promova-se o apensamento destes autos ao Processo nº 

1001533-33.2017.8.11.0055, tendo em vista a conexão entre as causas. 

Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra-MT, 14 de dezembro de 2017. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001533-33.2017.8.11.0055
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Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA RODRIGUES LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA PATRICIA PASQUALLI OAB - MT0010633A (ADVOGADO)

ELISABETE RUTE RIETH OAB - MT0010301A (ADVOGADO)

VANUSA SANTANA OAB - MT23334/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Do disposto no art. 300 do Código de Processo Civil, verifica-se 

que são requisitos imprescindíveis à concessão da medida almejada pelo 

reclamante, o pedido, a demonstração da probabilidade de êxito na 

demanda e o fundado receio de dano. Não obstante, faz-se necessário 

também a análise quanto à possibilidade de reversão da medida 

eventualmente deferida, sendo somente nessa hipótese possível o 

deferimento do pleito. A probabilidade do direito se relaciona com a 

adequação do alegado com o direito lesado, ou seja, é a análise feita em 

sede de confronto entre o caso em questão com teor da norma violada, ou 

passível de violação, juntamente com a análise das provas existentes, que 

não devem ser equívocas. Já o perigo da demora no provimento 

jurisdicional consiste na inviabilização do efetivo exercício do direito caso 

haja um retardar no provimento jurisdicional. A plausibilidade jurídica do 

pedido se consubstancia na provável declaração de inexistência de débito 

e a indevida cobrança por serviços não contratados. Nesse prisma, 

compulsando os autos, considerando a juntada dos documentos pela 

reclamante, patente o fumus boni iuris, pois de fato ainda está sendo 

cobrado o valor do serviço alegado pela autora como não solicitado 

relativo a “linha adicional”. O periculum in mora evidencia-se pelo fato de 

que a permanência da cobrança poderá agravar ainda mais o prejuízo já 

sofrido pela reclamante, que há longo tempo experimento um decréscimo 

patrimonial oriundo de obrigação por ela não assumida. Como 

consequência, advém a necessidade da concessão da tutela de urgência 

neste tocante, pois fosse a tutela concedida tão-somente ao final, de nada 

adiantaria, isto é, seria ineficaz. O fumus boni iuris está configurado pelo 

fato da possibilidade da declaração de inexistência de débito, e o 

periculum in mora, vez que os descontos podem causar ainda mais 

prejuízos à reclamante, que já se protraem no tempo. Deve ser levado em 

consideração ainda o grande número de contratações indevidas 

efetivadas pelas empresas fornecedoras de produtos ou prestadoras de 

serviços, na maioria das vezes decorrente de falhas em seus sistemas 

operacionais ou da utilização indevida dos documentos pessoais da vítima 

por terceiros de má-fé, de modo que soa verossímil a alegação da 

reclamante, aliado ao fato de que não seria possível lhe impor a produção 

de prova de fato negativo, devendo a prova da existência da negociação 

e da pendência do débito, se for o caso, ser produzida pela empresa 

reclamada. Outrossim, se no julgamento do pedido ficar constatada a 

existência e validade da negociação bem como a pendência do 

pagamento, a presente decisão poderá perfeitamente ser revogada, 

tornando o contrato a produzir efeitos. Por fim, verifico ausência de perigo 

de irreversibilidade da medida, uma vez que a qualquer tempo e até por 

ocasião do julgamento final, poderá perfeitamente ser revogada esta 

decisão, sem qualquer prejuízo à empresa reclamada. Com essas razões, 

presentes os requisitos do art. 300, do CPC, antecipando um dos efeitos 

da sentença final, CONCEDO a tutela de urgência a fim de determinar que 

a reclamada cancele a linha telefônica nº (65) 98432-7006, bem como se 

abstenha de emitir faturas de cobrança a ela relativas. Recebo a petição 

inicial, tendo em vista que estão preenchidos os requisitos do art. 319 do 

Código de Processo Civil de 2015. Designe-se audiência de conciliação. 

Cite-se a parte promovida preferencialmente por correspondência com 

aviso de recepção, intimando-a também para comparecimento à audiência 

de conciliação. A correspondência ou contra-fé recebida no endereço da 

parte é eficaz para efeito de citação, desde que identificado o seu 

recebedor (Enunciado nº 5 do FONAJE). Na correspondência/mandado de 

citação/intimação deverá constar a advertência de que o não 

comparecimento da parte promovida na audiência de conciliação importará 

em sua revelia e presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial 

(art. 20 da Lei nº 9.099/95), bem como que o prazo de 05 (cinco) dias para 

a oferta de resposta fluirá a partir da audiência de conciliação, caso não 

haja composição amigável no referido ato e as partes dispensem a 

produção de provas em audiência de instrução e julgamento. Caso as 

partes manifestem o desejo de produzir provas em audiência de instrução, 

o prazo fatal para a oferta de resposta escrita ou oral será a data da 

audiência de instrução e julgamento. Intime(m)-se o(a)(s) promovente(s), 

consignando no mandado que o não comparecimento pessoal à audiência 

implicará na extinção do processo sem resolução do mérito e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais. Promova-se o apensamento 

destes autos ao Processo nº 1001532-48.2017.8.11.0055, tendo em vista 

a conexão entre as causas. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra-MT, 

14 de dezembro de 2017. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8012220-81.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA MARQUES ANDRADE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA MARQUES ANDRADE OAB - MT0017098A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DEBORA LETICIA OLIVEIRA VIDAL OAB - MT0006224A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. A exequente formula pedido de sequestro de verba pública, ao 

argumento que o executado não atendeu ofício RPV encaminhado no dia 

18.4.2017 e até a data da propositura da petição não cumpriu a ordem 

judicial exarada no despacho do Id 6182398. O pedido de bloqueio de 

verbas públicas, em casos como o presente, comporta acolhimento. A Lei 

nº 12.153/2009, em seu art. 13, §1º, autoriza o sequestro de numerário na 

hipótese de descumprimento de requisição, o que se verifica no caso em 

tela, inclusive independentemente da prévia oitiva da Fazenda Pública. 

Com efeito, o executado foi intimado para cumprir o despacho de Id 

6182398 no dia 18.4.2017, consoante se extrai do AR juntado no Id 

6674566 e não cumpriu a ordem judicial requisitória de pequeno valor, 

conforme noticiado na petição do Id 9463573. Ademais, o artigo 100, §6º 

da CF autoriza o sequestro de verbas públicas em caso de preterição do 

direito de precedência na ordem dos pagamentos de precatórios judiciais 

ou no caso de não alocação orçamentária do valor necessário ao 

pagamento de um precatório. A título de ilustração do entendimento 

firmado no C. STF trago o entendimento explicitado nos seguintes julgados: 

CONSTITUCIONAL. SEQUESTRO DE VERBA PÚBLICA PARA FINS DE 

PAGAMENTO DE PRECATÓRIO. ORDEM PROFERIDA PELO PRESIDENTE DO 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO EM MOMENTO 

POSTERIOR AO DECIDIDO NA ADI 2.356 MC E NA ADI 2.362 MC (RELATOR 

P/ACÓRDÃO MIN. AYRES BRITTO, DJE DE 19/5/2011), QUANDO 

DETERMINADA A SUSPENSÃO DA EFICÁCIA DO ART. 2º DA EMENDA 

CONSTITUCIONAL 30/2000, QUE INTRODUZIU O ART. 78 NO ADCT. 

DESCUMPRIMENTO CONFIGURADO. INSUBSISTÊNCIA DA TESE DO 

PARTICULAR EMBASADA NA SÚMULA 734/STF. O MANDADO DE 

SEGURANÇA ANTERIORMENTE JULGADO PELO TJ/SP APENAS 

AFASTARA A APLICAÇÃO DO REGIME DE EC 62/2009 E DETERMINARA A 

RETOMADA DO PROCESSAMENTO DO PEDIDO DE SEQUESTRO. AGRAVO 

REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (Rcl 19043 AgR, Relator(a): 

Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 23/09/2016, 

PROCESSO ELETRÔNICO DJe-214 DIVULG 05-10-2016 PUBLIC 

06-10-2016). Ante o exposto, DEFIRO o bloqueio judicial dos valores 

indicados na petição do ID 9463573. Intimem-se as partes acerca do 

bloqueio realizado, para que requeiram o que entender cabível. Intimem-se. 

Cumpra-se, COM A MÁXIMA URGÊNCIA. Tangará da Serra/MT, 15 de 

dezembro de 2017. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001577-52.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Nos termos do art. 320 do CPC, faculto a parte reclamante, no 
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prazo de 15 (quinze dias), emendar a inicial para juntar aos autos 

comprovante de endereço em seu nome ou justificar (e comprovar 

documentalmente) qual a correlação existente com a pessoa cujo nome 

está no comprovante de endereço juntado nos autos, sob pena de 

indeferimento da petição inicial (CPC, art. 321). Intime-se. Cumpra-se. 

Tangará da Serra/MT, 15 de dezembro de 2017. ANGELO JUDAI JUNIOR 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011534-26.2015.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ELINES VANESSA DE QUEIROZ SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Defiro o pedido de id 11102890, para expedição de certidão para 

os fins pretendidos, que deverá ser disponibilizada ao exequente. Após, 

intime-se o exequente para manifestar-se e requerer o que entender de 

direito no prazo de 10 dias, caso nada mais seja requerido, tornem os 

autos ao arquivo. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 13 de 

dezembro de 2017. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011250-81.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE FABIO PANTOLFI FERRARINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HITLER SANSAO SOBRINHO OAB - MT0017757A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SUBWAY CUIABA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE ANTONIO GASPARELO JUNIOR OAB - MT0007191S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Dê-se ciência às partes do retorno destes autos da Turma 

Recursal. Transitada em julgado a sentença, providencie-se a alteração da 

classe processual junto ao sistema PJe. Caso nada seja requerido no 

prazo legal, remetam-se os autos ao arquivo procedendo-se às baixas e 

anotações de estilo. Sem prejuízo, caso a parte sucumbente não seja 

beneficiária da Justiça Gratuita ou não detenha isenção legal, intime-se 

para promover o pagamento das custas processuais eventualmente 

pendentes no prazo de 05 (cinco) dias. Caso não haja o pagamento, 

providencie-se a anotação à margem da distribuição, conforme item 2.3.27 

da CNGC/MT, e encaminhem-se as peças indicadas no item 2.28.2 da 

CNGC/MT ao Departamento de Controle e Arrecadação – DCA/TJMT, para 

as providências a cargo do mencionado órgão, mencionadas no mesmo 

texto normativo. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 13 de 

dezembro de 2017. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA

Processo Número: 1001531-63.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

PABLO JUAREZ VIERA CZYZESKI 00889238006 (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

José de Oliveira Ramos (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Cumpra-se na forma deprecada, servindo a presente de 

mandado. Após, devolvam-se os autos à origem, com as homenagens 

deste Juízo, procedendo-se as baixas e anotações devidas. 

Comunique-se o Juízo deprecante. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 14 

de dezembro de 2017. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-16 INCIDENTES

Processo Número: 1001550-69.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

INACIO RIBEIRO DE SANTANA (EXCEPTO)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALMIR DA SILVA OLIVEIRA OAB - MT11692/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CASA DO LAVRADOR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA (EXCIPIENTE)

SALMAX - NUTRICAO ANIMAL LTDA. (EXCIPIENTE)

MARCA AGROPECUARIA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 

(EXCIPIENTE)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Recebo o pedido de instauração do incidente de desconsideração 

da personalidade jurídica, por dependência ao processo principal. Cite(m)

-se o(s) sócio(s) indicado(s) na petição em referência para manifestar-se 

e requerer as provas cabíveis no prazo de 15 (quinze) dias (art. 135 do 

CPC de 2015). Promova-se o apensamento destes autos ao processo nº 

685-78.2008.811.0055. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Tangará da Serra/MT, 15 de dezembro de 2017. ANGELO 

JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001553-24.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMIR JOSE REFFATTI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HITLER SANSAO SOBRINHO OAB - MT0017757A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VEIMAR TORRES DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Defiro o pedido de processamento da execução. Cite(m)-se e 

intime(m)-se os devedor(es) executado(s) por correspondência (art. 247 

c.c. art. 249 do CPC) para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o 

pagamento da dívida (Código de Processo Civil de 2015, art. 829). Não 

efetuado o pagamento no prazo acima assinalado, deverá ser expedido 

mandado para que o Oficial de Justiça proceda a penhora e avaliação de 

bens, lavrando-se o respectivo auto, intimando na mesma oportunidade o 

credor e o executado e, se casado for, sua esposa, da aludida penhora, 

caso recaia sobre bem imóvel (art. 829, § 1º, do Código de Processo Civil 

de 2015). Recaindo a penhora sobre bem imóvel, providencie o exequente, 

sem prejuízo da intimação do executado, o registro da penhora no oficio 

imobiliário para presunção absoluta de conhecimento por terceiros, tudo 

de conformidade com o art. 844 do CPC de 2015. Não há necessidade de 

mandado judicial, bastando a exibição de certidão do auto ou termo de 

penhora no Cartório de Registro (art. 845, § 1º, do CPC de 2015). Em 

seguida, cumpra-se o disposto no artigo 53, § 1º, da Lei 9.099/95, 

designando-se audiência de conciliação, quando, se infrutífera, deverá 

ser oportunizada a apresentação de embargos, ou se for o caso, a 

escolha pelo credor de uma das alternativas dos §§ 2º e 3º, do mesmo 

artigo. Não sendo opostos embargos, optando o credor pela alienação, 

designe-se data para leilão ou praça, expedindo-se editais, que deverão 

ser afixados nos locais de costume, dispensada a publicação em jornais 

se o bem penhorado for de valor inferior a vinte salários mínimos (Lei nº 

9.099/95, art. 52, VIII). Ficam autorizados o credor, o devedor e o Sr. 

Escrivão a proceder na forma do art. 52, VII, desde que haja prévia 

autorização judicial, quanto à ultimação da alienação, podendo, ainda, o 

credor proceder a aquisição do bem na conformidade do art. 895, § 2º, do 

CPC. Deverá o exequente promover o necessário. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Tangará da Serra-MT, 15 de dezembro de 

2017. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001570-60.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

EDILAINE MARTINS TESTE (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ADILON DE SOUZA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Defiro o pedido de processamento da execução. Cite(m)-se e 

intime(m)-se os devedor(es) executado(s) por correspondência (art. 247 

c.c. art. 249 do CPC) para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o 
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pagamento da dívida (Código de Processo Civil de 2015, art. 829). Não 

efetuado o pagamento no prazo acima assinalado, deverá ser expedido 

mandado para que o Oficial de Justiça proceda a penhora e avaliação de 

bens, lavrando-se o respectivo auto, intimando na mesma oportunidade o 

credor e o executado e, se casado for, sua esposa, da aludida penhora, 

caso recaia sobre bem imóvel (art. 829, § 1º, do Código de Processo Civil 

de 2015). Recaindo a penhora sobre bem imóvel, providencie o exequente, 

sem prejuízo da intimação do executado, o registro da penhora no oficio 

imobiliário para presunção absoluta de conhecimento por terceiros, tudo 

de conformidade com o art. 844 do CPC de 2015. Não há necessidade de 

mandado judicial, bastando a exibição de certidão do auto ou termo de 

penhora no Cartório de Registro (art. 845, § 1º, do CPC de 2015). Em 

seguida, cumpra-se o disposto no artigo 53, § 1º, da Lei 9.099/95, 

designando-se audiência de conciliação, quando, se infrutífera, deverá 

ser oportunizada a apresentação de embargos, ou se for o caso, a 

escolha pelo credor de uma das alternativas dos §§ 2º e 3º, do mesmo 

artigo. Não sendo opostos embargos, optando o credor pela alienação, 

designe-se data para leilão ou praça, expedindo-se editais, que deverão 

ser afixados nos locais de costume, dispensada a publicação em jornais 

se o bem penhorado for de valor inferior a vinte salários mínimos (Lei nº 

9.099/95, art. 52, VIII). Ficam autorizados o credor, o devedor e o Sr. 

Escrivão a proceder na forma do art. 52, VII, desde que haja prévia 

autorização judicial, quanto à ultimação da alienação, podendo, ainda, o 

credor proceder a aquisição do bem na conformidade do art. 895, § 2º, do 

CPC. Deverá o exequente promover o necessário. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Tangará da Serra-MT, 15 de dezembro de 

2017. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011279-34.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO BRANDAO CANUSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA FLAVIA VIEIRA BARBOSA OAB - MT0022347S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Dê-se ciência às partes do retorno destes autos da Turma 

Recursal. Transitada em julgado a sentença, providencie-se a alteração da 

classe processual junto ao sistema PJe. Caso nada seja requerido no 

prazo legal, remetam-se os autos ao arquivo procedendo-se às baixas e 

anotações de estilo. Sem prejuízo, caso a parte sucumbente não seja 

beneficiária da Justiça Gratuita ou não detenha isenção legal, intime-se 

para promover o pagamento das custas processuais eventualmente 

pendentes no prazo de 05 (cinco) dias. Caso não haja o pagamento, 

providencie-se a anotação à margem da distribuição, conforme item 2.3.27 

da CNGC/MT, e encaminhem-se as peças indicadas no item 2.28.2 da 

CNGC/MT ao Departamento de Controle e Arrecadação – DCA/TJMT, para 

as providências a cargo do mencionado órgão, mencionadas no mesmo 

texto normativo. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 15 de 

dezembro de 2017. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012365-40.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

GOMES & MARCHIORI LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LIDIANE FORCELINI OAB - MT0010057A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE DE DAVID OAB - RS0084740A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Dê-se ciência às partes do retorno destes autos da Turma 

Recursal. Transitada em julgado a sentença, providencie-se a alteração da 

classe processual junto ao sistema PJe. Caso nada seja requerido no 

prazo legal, remetam-se os autos ao arquivo procedendo-se às baixas e 

anotações de estilo. Sem prejuízo, caso a parte sucumbente não seja 

beneficiária da Justiça Gratuita ou não detenha isenção legal, intime-se 

para promover o pagamento das custas processuais eventualmente 

pendentes no prazo de 05 (cinco) dias. Caso não haja o pagamento, 

providencie-se a anotação à margem da distribuição, conforme item 2.3.27 

da CNGC/MT, e encaminhem-se as peças indicadas no item 2.28.2 da 

CNGC/MT ao Departamento de Controle e Arrecadação – DCA/TJMT, para 

as providências a cargo do mencionado órgão, mencionadas no mesmo 

texto normativo. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 15 de 

dezembro de 2017. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001484-89.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

NELSINA LUIZA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. O reclamante formula pedido para cumprimento de decisão que 

determinou aos reclamados a disponibilização ao reclamante do 

procedimento/medicamento necessário para o acompanhamento do seu 

quadro clínico bem como para que preste o acompanhamento que o caso 

recomendar, seja medicamentoso, ambulatorial, ou cirúrgico. Devidamente 

intimados para dar cumprimento ao mandamento judicial, sob pena de 

bloqueio de valores, os reclamados deixaram de fazê-lo, razão pela qual 

sobreveio o pedido de bloqueio de verbas públicas visando o cumprimento 

da tutela específica concedida nos autos. Eis a síntese do necessário. 

FUNDAMENTO E DECIDO. O pedido de bloqueio de verbas públicas, em 

casos como o presente, comporta acolhimento não obstante referido 

pedido pareça, em um primeiro momento, contrastar com normas 

constitucionais afetas à execução contra a Fazenda Pública. Como é 

cediço, o patrimônio das pessoas jurídicas de direito público é inalienável, 

submetendo-se a execução contra aqueles entes ao rito excepcional 

previsto na Constituição Federal, o chamado regime de precatórios. 

Ademais, o artigo 100, §6º da CF autoriza o sequestro de verbas públicas 

apenas em caso de preterição do direito de precedência na ordem dos 

pagamentos de precatórios judiciais ou no caso de não alocação 

orçamentária do valor necessário ao pagamento de um precatório. Assim, 

seja num caso ou no outro, a Constituição autoriza apenas e tão somente 

o sequestro da exata quantia necessária ao adimplemento do débito 

preterido. No entanto, o caso posto em debate alude à prestação de 

tratamento de saúde (medicamentoso, ambulatorial ou cirúrgico) a pessoa 

carente que não dispõe de recursos suficientes para arcar com os seus 

custos, cuja sentença de procedência já encontrou seu trânsito em 

julgado. Sendo assim, a análise da pretensão deve ser realizada, nesta 

sede, de forma a conciliar dois direitos fundamentais agasalhados na 

Constituição: o da indisponibilidade do patrimônio público e o regime 

especial de execução contra a Fazenda Pública por intermédio do regime 

de precatórios (art. 100) e outros concernentes à dignidade da pessoa 

humana (art. 1º, III), ao direito à vida (art. 5º, caput) e à saúde (art. 196, 

caput), igualmente assegurados na Carta Magna, cabendo então, ao 

Julgador, harmonizar os direitos em tensão, a partir do pressuposto da 

igual dignidade normativa dos dispositivos da Constituição. Diante de um 

contexto como o delineado nos autos, fatalmente o julgador se verá 

obrigado a afastar a incidência de uma norma ou princípio constitucional a 

fim de dar efetividade a outro que, naquele caso concreto, se revela mais 

importante. Com esse espírito, a Jurisprudência do C. Superior Tribunal de 

Justiça vem admitindo de forma reiterada a determinação de bloqueio de 

verbas públicas em casos que envolvam questões de saúde onde exista 

recalcitrância dos órgãos públicos em prestar atendimento adequado aos 

administrados que não disponham de renda suficiente para arcar com o 

tratamento necessário. Em casos dessa estirpe, considera-se a 

prevalência daqueles postulados antes mencionados frente ao interesse 

financeiro do Estado, fator que legitima a tomada da medida. Outrossim, a 

medida tem como amparo legal o art. 497 do CPC de 2015, que coloca à 

disposição do juiz algumas medidas coercitivas visando o completo 

adimplemento da obrigação de fazer imposta na decisão judicial. Nesse 

passo, importante o julgador pode adotar qualquer medida que reputar 

mais eficaz para a obtenção do resultado prático equivalente à tutela. No 

caso em testilha, diante da prevalência do direito à vida e à saúde 
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ostentado pelo reclamante em relação ao direito meramente patrimonial 

defendido pelos reclamados, aliado à recalcitrância destes últimos em 

cumprir e promover o adequado tratamento de saúde da promovente, o 

bloqueio de verbas públicas na quantidade exata para o cumprimento da 

tutela específica se revela a medida mais adequada. Com efeito, a simples 

advertência de que poderia ocorrer o bloqueio revelou-se ineficaz para 

compeli-los ao cumprimento da ordem judicial, sendo imperiosa a tomada 

de medida de cunho mais drástico visando a efetividade do comando 

judicial. A título de ilustração do entendimento firmado no C. STJ trago o 

entendimento explicitado nos seguintes julgados: PROCESSUAL CIVIL. 

FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. ANÁLISE DE VIOLAÇÃO DE ARTIGO 

DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INVIABILIDADE. BLOQUEIO DE VALORES 

EM CONTAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE. 1. É vedado ao STJ analisar 

violação de dispositivo constitucional, por se tratar de competência 

reservada pela Constituição Federal ao Supremo Tribunal Federal. 2. 

Possibilidade de bloqueio de valores em contas públicas para garantir o 

fornecimento de medicamentos pelo Estado. 3. Agravo Regimental não 

provido. (STJ - AgRg no REsp 1033825 / RS, Min. Rel. HERMAN BENJAMIN, 

T2 - SEGUNDA TURMA, j: 05.06.2008) PROCESSUAL CIVIL E 

ADMINISTRATIVO – VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC – INEXISTÊNCIA. – 

FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS – ART. 461, § 5º, DO CPC – 

BLOQUEIO DE VALORES PARA ASSEGURAR O CUMPRIMENTO DA 

DECISÃOJUDICIAL – POSSIBILIDADE. 1. Inexiste omissão capaz de ensejar 

a ofensa ao art. 535 do CPC se o Tribunal de origem examina, ainda que 

implicitamente, a questão dita omissa. 2. É vedada a esta Corte, em sede 

de recurso especial, analisar suposta violação a dispositivos 

constitucionais. 3. Inexistência de similitude fática entre os arestos 

confrontados no recurso especial, sendo inviável o conhecimento do 

recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional. 4. Tem prevalecido no 

STJ o entendimento de que é possível, com amparo no art. 461, § 5º, do 

CPC, o bloqueio de verbas públicas para garantir o fornecimento de 

medicamentos pelo Estado. 5. Embora venha o STF adotando a "Teoria da 

Reserva do Possível" em algumas hipóteses, em matéria de preservação 

dos direitos à vida e à saúde, aquela Corte não aplica tal entendimento, por 

considerar que ambos são bens máximos e impossíveis de ter sua 

proteção postergada. 6. Recurso especial parcialmente conhecido e, 

nesta parte, não provido. (STJ - REsp 784241 / RS Ministra ELIANA 

CALMON T2 - SEGUNDA TURMA, j: 08.04.2008) PROCESSUAL CIVIL E 

ADMINISTRATIVO. MEIOS DE COERÇÃO AO DEVEDOR (CPC,ART. 461, § 

5º). FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PELO ESTADO. BLOQUEIO DE 

VERBAS PÚBLICAS. CONFLITO ENTRE A URGÊNCIA NA AQUISIÇÃO DO 

MEDICAMENTO E O SISTEMA DE PAGAMENTO DAS CONDENAÇÕES 

JUDICIAIS PELA FAZENDA. PREVALÊNCIA DA ESSENCIALIDADE DO 

DIREITO À SAÚDE SOBRE OS INTERESSES FINANCEIROS DO ESTADO. 

OFENSA AO ART. 535 DO CPC. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL 

PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E, DESDE 

LOGO, NEGAR SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. (STJ - Ministro 

TEORI ALBINO ZAVASCKI (1124) T1 - PRIMEIRA TURMA, j: 02.10.2007) No 

âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o mesmo 

entendimento também foi consolidado, confira-se: APELAÇAO CÍVEL - 

AÇÃO CIVIL PÚBLICA - NECESSIDADE DE MEDICAÇÃO - TRATAMENTO DE 

SAÚDE - PODER PÚBLICO - OBRIGATORIEDADE - GARANTIA 

CONSTITUCIONAL - DESCUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL - BLOQUEIO 

DE VERBAS PÚBLICAS (ART. 461, § 5º, DO CPC) - POSSIBILIDADE - 

ASSEGURA A EFETIVAÇÃO DA TUTELA CONCEDIDA - RECURSO 

IMPROVIDO. I - Cumpre ao Estado e/ou ao Município assegurar a todos 

cidadãos o direito à saúde, conforme previsão constitucional, sem 

demorada formalidade burocrática, sobretudo no fornecimento de 

medicamentos, quando se tratar de moléstia grave e com atendimento de 

urgência. II - É permitido, excepcionalmente, o bloqueio de verba pública a 

fim de compelir o ente público ao cumprimento da decisão judicial de 

fornecimento de medicamento a quem dele necessita para sobreviver, 

porquanto tal medida se subsume no próprio direito à vida a ser protegido 

acima de qualquer outro, como corolário do Estado democrático de direito. 

(TJ/MT – número: 18700, Des. José Silvério Gomes, ano: 2011) AGRAVO 

DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR OBRIGAÇÃO DE FAZER 

COM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA - 

PACIENTE COM PROBLEMAS DE SAÚDE - LIMINAR DEFERIDA - DEVER DE 

QUALQUER UM DOS ENTES PÚBLICOS - SOLIDARIEDADE - DIREITO 

FUNDAMENTAL À SAÚDE E À VIDA - IMPOSIÇÃO DE MULTA DIÁRIA - 

BLOQUEIO DE VALORES NAS CONTAS DA FAZENDA PÚBLICA - 

CABIMENTO - DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU MANTIDA - RECURSO 

IMPROVIDO 1. O direito à saúde e, por conseguinte, o direito à própria 

vida, consubstancia direito fundamental inerente a todo ser humano, de 

sorte a fazer nascer para os entes federativos o dever de assegurar à 

sociedade um tratamento de saúde digno. 2. Deve ser mantida a liminar 

que determina o Estado a providenciar o exame de eletroencefalograma e 

demais procedimentos necessários para o tratamento de saúde da menor, 

sendo que os seus pais não possuem condições financeiras para 

custeá-lo. 3 - É cabível, mesmo contra a Fazenda Pública, a cominação de 

multa diária (astreintes) como meio executivo para cumprimento de 

obrigação de fazer ou entregar coisa. 4- Tem prevalecido no STJ o 

entendimento de que é possível, com amparo no art. 461, § 5º, do CPC, o 

bloqueio de verbas públicas para garantir o fornecimento de 

medicamentos pelo Estado, no caso dos autos, o fornecimento é de 

exames médicos específicos, chamado de eletroencefalograma. (TJ/MT – 

número: 121801, Des. Mariano Alonso Ribeiro Travassos, ano: 2010) A 

medida tem inteira aplicação nos procedimentos que tramitam perante o 

Juizado Especial da Fazenda Pública, consoante disciplina o art. 13, § 1º, 

da Lei nº 12.153/2009, inclusive com dispensa da oitiva da Fazenda 

Pública para análise do pedido de sequestro. Com essas considerações, o 

pedido relativo ao bloqueio judicial de verbas públicas visando o 

cumprimento da tutela específica encontra pleno amparo tanto nas normas 

constitucionais quanto na legislação processual, razão pela qual deve ser 

deferido como medida de direito. Tendo em vista a natureza do 

procedimento que, nos termos da legislação em vigor, se insere dentre 

aqueles que é de atribuição primária do Estado reclamado, hei por bem 

determinar, por ora, o bloqueio de valores apenas do Estado reclamado. 

Tão logo seja processada a ordem, promova-se a juntada do extrato aos 

autos. Ante o exposto, DEFIRO o bloqueio judicial dos valores indicados no 

ID 11176892. Intimem-se as partes acerca do bloqueio realizado, para que 

requeiram o que entender cabível. Após o levantamento, certifique-se e, 

caso nada mais seja requerido no prazo legal, tornem os autos conclusos 

para extinção (924, II, do CPC de 2015). Intimem-se. Cumpra-se, COM A 

MÁXIMA URGÊNCIA. Tangará da Serra/MT, 15 de dezembro de 2017. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001567-08.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

DEJANIRA RODRIGUES DE PAULA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. DEJANIRA RODRIGUES DE PAULA ajuizou a presente ação de 

obrigação de fazer com pedido de antecipação de tutela em face do 

ESTADO DE MATO GROSSO e do MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA, 

para que os reclamados sejam compelidos a custear procedimento de 

biópsia de tireoide, necessário ao restabelecimento de sua saúde. Alega a 

reclamante que foi diagnosticada com Bócio de Tireóide e, por essa razão 

necessita, em caráter de urgência, de se submeter ao procedimento 

citado, não fornecido pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Por essas 

razões, fundamentado em dispositivos da Constituição Federal e 

legislação infraconstitucional, afirma ter o Estado, lato sensu, o dever de 

prestar o atendimento necessário e requer, em razão da alegada urgência, 

o deferimento de medida liminar inaudita altera parte, compelindo os 

requeridos a submeterem ao favorecido o custeio do citado procedimento. 

Instado a se manifestar o NAT elaborou parecer técnico concluindo pela 

não urgência, mas pela brevidade do procedimento. FUNDAMENTO E 

DECIDO. Conforme consta do exórdio e dos documentos a ela acostados, 

a reclamante apresenta Bócio de Tireoide e precisa de tratamento 

adequado o que só é possível mediante a realização do procedimento 

solicitado ao Poder Público. Contudo, a reclamante afirma ser desprovida 

de recursos financeiros suficientes para custear os procedimentos 

necessários para seu tratamento. Para a concessão da liminar pretendida, 

necessária a análise da presença dos requisitos próprios da antecipação 

da tutela final perseguida, nos termos do art. 300, do Código de Processo 

Civil de 2015. A probabilidade do direito se relaciona com a adequação do 

alegado com o direito lesado, ou seja, é a análise feita em sede de 

confronto entre o caso em questão com o teor da norma violada, ou 

passível de violação, juntamente com a análise das provas existentes, que 

não devem ser equívocas. Já o perigo da demora no provimento 
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jurisdicional consiste na inviabilização do efetivo exercício do direito caso 

haja um retardar no provimento jurisdicional. Para a averiguação da tutela 

específica pleiteada, faz-se necessário ainda, rememorar o disposto na 

Constituição Federal, especialmente o que consta em seu art. 1º, III, no 

tocante à necessidade de garantir-se a dignidade da pessoa humana. 

Mais à frente, em seu art. 5º, prevê a inviolabilidade do direito à vida, como 

um dos direitos fundamentais do homem. O direito à vida, por sua vez, 

inserido no contexto dos direitos fundamentais, tem em si ínsito, assim 

como o prevê a própria Constituição Federal nos artigos 6º e 196 a 200, o 

direito à saúde, como corolário próprio e fundamental. Nesse sentido: “O 

direito à saúde - além de qualificar-se como direito fundamental que 

assiste a todas as pessoas - representa conseqüência constitucional 

indissociável do direito à vida” (STF – 2.ª T. – RE-AgR 393175/RS – Rel. 

Min. CELSO DE MELLO. J.: 12.12.06, DJ 02.02.07, p. 00140) Conforme 

dispõe o art. 196, “a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido 

mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de 

doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e 

serviços para sua promoção, proteção e recuperação.” Por outro lado, 

estabelece o art. 198 que “as ações e serviços públicos de saúde 

integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema 

único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes: (...) II – 

atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem 

prejuízo dos serviços assistenciais.” Evidentemente, o direito à vida, à 

saúde e à dignidade humana devem prevalecer, ainda que em detrimento 

do erário. Nesse mesmo sentido, já foi decidido pelo E. Supremo Tribunal 

Federal, em contexto assemelhado (Pet. 1.246-SC): “Entre proteger a 

inviolabilidade do direito à vida, que se qualifica como direito subjetivo 

inalienável assegurado pela própria Constituição da República (art. 5º, 

caput e art. 196), ou fazer prevalecer, contra essa prerrogativa 

fundamental, um interesse financeiro e secundário do Estado, entendo – 

uma vez configurado esse dilema – que razões de ordem ético-jurídica 

impõem ao julgador uma só e possível opção: aquela que privilegia o 

respeito indeclinável à vida e à saúde humana, notadamente daqueles que 

têm acesso, por força de legislação local, ao programa de distribuição 

gratuita de medicamentos, instituído em favor de pessoas carentes”. É 

visível a hipossuficiência da reclamante, tanto que requereu os benefícios 

da justiça gratuita para ingressar em juízo. Assim, ao que tudo indica, não 

conseguirá custear as despesas exigidas para realização dos 

procedimentos prescritos por indicação médica. Diante da hipossuficiência 

de seus cidadãos, o Estado, por meio da Constituição Federal, tornou 

obrigatória a tutela da saúde a todos os entes da Federação, consoante 

se extrai do seu artigo 23, inciso II. Nesse mesmo sentido, e em razão 

dessa determinação da Carta Magna, o legislador infraconstitucional editou 

o art. 2º da Lei nº 8.080/90, que dispõe sobre as condições para a 

promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o 

funcionamento dos serviços correspondentes, verbis: “A saúde é um 

direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as 

condições indispensáveis ao seu pleno exercício.” Insta salientar que o 

reclamante demonstrou ter tentado conseguir o exame através da rede 

municipal de saúde. Cumprida, nesse passo, a recomendação constante 

do art. 1º, § 1º, da Portaria nº 02/2015-CGJ. À luz de entendimentos 

jurisprudenciais, é inegável o dever solidário dos vários entes da 

federação, em garantir integral tratamento de saúde àqueles que o 

necessitam: STF-0058774) AGRAVOS REGIMENTAIS NO RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. JULGAMENTO CONJUNTO. ADMINISTRATIVO. DIREITO 

À SAÚDE. DEVER DO ESTADO. SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES 

FEDERATIVOS. EXISTÊNCIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE 

ALTO CUSTO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. DEVOLUÇÃO DOS 

AUTOS À ORIGEM. ARTIGO 543-B DO CPC E ART. 328 DO RISTF. 1. 

Incumbe ao Estado, em todas as suas esferas, prestar assistência à 

saúde da população, nos termos do art. 196 da Constituição Federal, 

configurando essa obrigação, consoante entendimento pacificado na 

Corte, responsabilidade solidária entre os entes da Federação. 2. O 

Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência da repercussão geral 

da questão relativa ao fornecimento de medicamentos de alto custo. 

Aplicação do art. 543-B do CPC. 3. Agravo regimental do Estado do Ceará 

não provido e agravo regimental interposto pela União prejudicado. (Ag. 

Reg. no Recurso Extraordinário nº 818.572/CE, 1ª Turma do STF, Rel. Dias 

Toffoli. j. 02.09.2014, unânime, DJe 05.11.2014). STF-0055351) DIREITO 

CONSTITUCIONAL. SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. 

SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERATIVOS. PRECEDENTES. ACÓRDÃO 

RECORRIDO PUBLICADO EM 07.05.2009. A jurisprudência desta Corte 

firmou-se no sentido da responsabilidade solidária dos entes federativos 

quanto ao fornecimento de medicamentos pelo Estado, podendo o 

requerente pleiteá-los de qualquer um deles - União, Estados, Distrito 

Federal ou Municípios. As razões do agravo regimental não se mostram 

aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 

Agravo regimental conhecido e não provido. (Ag. Reg. no Recurso 

Extraordinário nº 630.932/RJ, 1ª Turma do STF, Rel. Rosa Weber. j. 

09.09.2014, unânime, DJe 24.09.2014). STJ-0476008) ADMINISTRATIVO. 

PROCESSUAL CIVIL. SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE 

MEDICAMENTO. SOLIDARIEDADE ENTRE UNIÃO, ESTADOS E MUNICÍPIOS. 

AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. REPERCUSSÃO GERAL. 

SOBRESTAMENTO DO FEITO. DESNECESSIDADE. 1. O Superior Tribunal 

de Justiça, em reiterados precedentes, tem decidido que o funcionamento 

do Sistema Único de Saúde - SUS é de responsabilidade solidária dos 

entes federados, de forma que qualquer deles ostenta legitimidade para 

figurar no polo passivo de demanda que objetive o acesso a 

medicamentos. 2. A repercussão geral reconhecida pela Suprema Corte, 

nos termos do art. 543-B do CPC, não enseja o sobrestamento dos 

recursos especiais que tramitam neste Superior Tribunal de Justiça. Nesse 

sentido: AgRg no REsp 1.344.073/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, 

Primeira Turma, DJe 06.09.2013; e AgRg no AREsp 244.747/SP, Rel. 

Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 08.02.2013. 3. Agravo 

regimental a que se nega provimento. (AgRg no Agravo em Recurso 

Especial nº 550.808/MG (2014/0177805-5), 1ª Turma do STJ, Rel. Sérgio 

Kukina. j. 02.09.2014, unânime, DJe 08.09.2014). Conclui-se, portanto, que 

cabe aos entes federados, solidariamente responsáveis, no que tange à 

saúde, a sua promoção e proteção, e também a sua recuperação. 

Destarte, transparece inegável o direito de acesso à saúde de qualidade, 

oportunizando o bem estar daqueles que necessitam, e que não possuem 

condições de obtê-la, a não ser pelas vias judiciais. Analisando, então, os 

pressupostos para a concessão da tutela específica, observa-se que o 

fumus boni iuris se consubstancia nos princípios constitucionais 

elencados nos artigos 6º e 196 da Constituição Federal, que impôs ao 

Poder Público (Executivo) a obrigação de garantir o acesso universal e 

igualitário das necessidades imprescindíveis para a saúde dos cidadãos. 

De outro lado, o periculum in mora é igualmente verificado, em face da 

temeridade da medida ser deferida somente ao final, mormente diante do 

risco de que, com a não disponibilização dos procedimentos, venha a se 

complicar o estado de saúde da reclamante, caso não seja submetida ao 

tratamento adequado. Essa realidade, aliás, está bem descrita no atestado 

emitido pela própria Secretaria Municipal de Saúde, que indica que há 

iminente risco de morte caso não seja disponibilizado o tratamento. 

Ademais, a inércia dos reclamados poderá causar danos irreparáveis, 

sobretudo pelo risco extremo à saúde da reclamante, materializando nos 

autos os requisitos basilares exigidos pela lei para a concessão da medida 

pleiteada. Outrossim, há comprovação expressa da recusa do Poder 

Público em disponibilizar o procedimento, o que demonstra que o 

reclamante não conseguiria atingir o seu intento pelas vias administrativas. 

A jurisprudência já se manifestou, em reiteradas decisões, em casos 

semelhantes: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE INDEFERE 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA ANTE A AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA 

DA ALEGAÇÃO. REFORMA. CONSTATAÇÃO DE QUE RESTARAM 

PREENCHIDOS OS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 273, DO CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL. MEDICAMENTO. FORNECIMENTO. OBRIGATORIEDADE. 

DIREITO À SAÚDE. DEVER DO ESTADO. INTELIGÊNCIA DO ART. 196, DA 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRECEDENTES DO STJ. "(...) 4. Os arts. 196 e 

227 da CF/88 inibem a omissão do ente público (União, Estados, Distrito 

Federal e Municípios) em garantir o efetivo tratamento médico à pessoa 

necessitada, inclusive com o fornecimento, se necessário, de 

medicamentos de forma gratuita para o tratamento, cuja medida, no caso 

dos autos, impõe-se de modo imediato, em face da urgência e 

conseqüências que possam acarretar a não-realização. (...)." (STJ: RMS 

23.184/RS, Rel. Ministro José Delgado, Primeira Turma, julgado em 

27.02.2007, DJ 19.03.2007, p. 285). Recurso conhecido e provido. 

Decisão unânime. (Agravo de Instrumento nº 2006208651, Câmara Cível 

do TJSE, Rel. Clara Leite de Rezende. j. 28.01.2008). Por todo o exposto, 

presentes os requisitos legais, CONCEDO A TUTELA DE URGÊNCIA e, em 

consequência, determino que os reclamados disponibilizem à reclamante, 

no prazo de 5 dias, o procedimento de BIÓPSIA DE TIREOIDE, em hospital 

da Rede Pública de Saúde ou, à falta de disponibilidade de vagas na rede 

pública, em Hospital da rede privada, vinculado ou não ao SUS, com 

dispensa de licitação inclusive, observadas, neste caso, as normas 
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administrativas de regência. Consigne-se que, em caso de eventual 

descumprimento da ordem, poderá ser determinado o bloqueio de verbas 

públicas para o cumprimento da tutela específica ora deferida, nos termos 

do artigo 497 do Código de Processo Civil de 2015. Caso haja notícia de 

descumprimento desta ordem judicial, extraiam-se as cópias necessárias, 

encaminhando-se ao Ministério Público para adoção das providências 

legais pertinentes, no que tange à responsabilização civil e criminal da 

autoridade recalcitrante. Ressalvo, desde logo, que não há como ser 

acolhido o requerimento no sentido de ser disponibilizado “todo o 

tratamento de saúde necessário ao seu restabelecimento”, uma vez que o 

pleito, como formulado, não atende aos requisitos do art. 324 , do Código 

de Processo Civil de 2016, por ausência da exigida especificação legal, 

assim como porque não é possível, no âmbito dos Juizados Especiais, a 

prolação de sentenças ilíquidas, diante do disposto no art. 38, parágrafo 

único, da Lei nº 9.099/95, c.c. art. 27 da Lei nº 12.153/2009. 

Consequentemente, se não é possível conferir a tutela, na forma 

postulada, em definitivo, inviável também sua antecipação. Não obstante 

discipline a Lei nº 12.153/2009 (art. 7º) que, os entes públicos legitimados 

a figurar no polo passivo de demandas que tenham trâmite no Juizado 

Especial da Fazenda Pública, devem ser citados para comparecimento à 

audiência de conciliação, é fato que os representantes da Fazenda 

Pública raramente comparecem ao referido ato. A adoção do referido 

procedimento (que remete ao que está previsto na Lei nº 9.099/95), 

portanto, com a realização de um ato processual inútil e desnecessário, 

não preservaria a celeridade que deve permear procedimentos da 

espécie; ao contrário, apenas oneraria as partes e atravancaria 

demasiadamente a marcha procedimental. Considerando a forte orientação 

doutrinária e jurisprudencial no sentido de admitir-se a aplicação 

subsidiária do CPC ao microssistema dos Juizados Especiais, bem como 

tendo em vista que restarão preservados os princípios descritos no art. 2º 

da Lei nº 9.099/95, hei por bem determinar, especificamente no que tange 

à citação e prazo para resposta do reclamado, que seja observado o 

disposto no art. 335 do CPC de 2015. Assim, cite-se a parte reclamada 

pessoalmente (art. 6º da Lei nº 12.153/2009, c.c. art. 247, III, do CPC de 

2015), para, querendo, apresentar resposta ao pedido inicial, no prazo de 

15 (quinze) dias, observado o disposto no art. 7º da Lei nº 12.153/2009 

(não haverá prazo diferenciado para a prática de qualquer ato processual, 

inclusive apresentação de resposta ou interposição de recurso). Com a 

apresentação da resposta ou o decurso do prazo, certifique-se e 

intime-se o reclamante para manifestação, em 05 (cinco) dias. Após, 

tornem os autos conclusos para designação de audiência de instrução ou 

julgamento antecipado da lide. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra, 

15 de dezembro de 2017. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010910-40.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON RAMAO GONCALVES DEBESA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA OAB - 

MT0011674A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. As partes controvertem agora sobre o efetivo cumprimento da 

obrigação de fazer fixada na sentença, o reclamante sustentando que a 

ordem foi cumprida parcialmente e a reclamada afirmando não ser possível 

cumpri-la na íntegra. O reclamante pretende que, em cumprimento da 

sentença, o Estado reclamado promova o exequente a 3º Sargento em 

15.10.2004, a 2º Sargento em 25.12.2008, a 1º Sargento em 25.12.2011 e 

a Subtenente em 25.12.2014. Conforme informação prestada pelo 

executado nos autos, não seria possível promover o exequente a 1º 

Sargento, a contar de 25.12.2011, porque não houve a apresentação do 

certificado de conclusão do Curso de Aperfeiçoamento de Sargentos 

(CAS), requisito obrigatório descrito no Decreto nº 2.468/2010. Com a 

juntada aos autos dos documentos do ID 10349315, ao contrário do que 

sustenta o reclamante, não há como considerar descumprida a sentença. 

Não há como considerar, como também pretende o exequente, que a 

exigência do cumprimento do referido requisito foi acobertada pela 

preclusão, apenas pelo fato de que não foram apresentados embargos. 

Não há hipótese para se considerar preclusa a matéria e a razão é muito 

singela. O comando contido na sentença contempla apenas a obrigação 

de fazer consistente em considerar o reclamante, para todos os efeitos, 

promovido a 3º Sargento em 15.10.2004, com a expressa ressalva de que 

deve ser considerada essa data para aferição dos critérios de promoções 

por antiguidade e, especialmente, aplicando-se as regras vigentes a cada 

período de aquisição, exatamente conforme requerido pelo reclamante na 

petição inicial. Determinou-se ainda a reclassificação do reclamante com 

base na sua nota no 10º CFS, readequando sua posição na lista de 

antiguidade, também conforme requerido na inicial. Não há na sentença, 

até porque não havia no pedido inicial, qualquer deliberação quanto à 

legitimidade ou não de outras exigências para cada promoção 

subsequente. O dispositivo se ateve unicamente à questão temporal. 

Qualquer outra exigência legal ou regulamentar, objetiva ou subjetiva, não 

foi objeto de pronunciamento pelo Juízo. Com a devida vênia, portanto, não 

vinga a tese no sentido de que não houve impugnação pelo executado 

quanto ao pedido de cumprimento de sentença nos moldes em que 

formulado. O raciocínio do exequente forçaria a conclusão no sentido de 

que todo e qualquer pedido formulado no requerimento de cumprimento de 

sentença e não impugnado deveria ser acolhido como se surgisse novo 

direito superveniente à sentença, o que, óbvia e juridicamente não é 

possível, porque estaria claramente fora dos limites objetivos da coisa 

julgada (art. 503 do CPC). Sendo assim, não há falar em preclusão sob 

qualquer hipótese. Por outro lado, é fato incontroverso que o exequente 

efetivamente não apresentou o certificado de conclusão do CAS. 

Qualquer que seja a razão, se por culpa do Estado reclamado ou não, o 

fato é que referido documento não foi apresentado. Se essa era uma 

exigência para a promoção, e realmente era em razão do que dispõe o 

Decreto nº 2.468/2010, parece evidente que o Estado reclamado não só 

não pode, como não deve promover o exequente a 1º Sargento em 

25.12.2011, porque se o fizesse estaria praticando ato manifestamente 

ilícito. Especialmente porque, como já sublinhado, não há ordem na 

sentença para desconsiderar outros requisitos exigíveis para as 

promoções. Portanto, não é possível concluir que o Estado reclamado 

descumpriu a sentença, nem que a cumpriu apenas parcialmente. A ordem 

foi cumprida na íntegra, tendo em vista que, impossibilitada a promoção do 

exequente a 1º Sargento em 25.12.2011, a não promoção à patente 

subsequente (Subtenente) é uma consequência lógica . 

Consequentemente, não é possível o acolhimento dos pedidos para 

intimação para o pagamento das astreintes, pelo menos não nos valores 

pretendidos na petição do ID 10561860, porque a obrigação de fazer 

fixada na sentença foi cumprida por meio da Portaria n. 

316/DGP/SCP/PMMT, datada de 09.10.2017. Com todas essas 

considerações, defiro parcialmente os pedidos da petição do ID 10561860, 

para o fim de determinar apenas que a Secretaria reitere o Ofício RPV, 

para satisfação da obrigação de pagamento fixada na sentença. Indefiro o 

pedido para intimação do Comandante Geral da Polícia Militar para 

pagamento das astreintes, tendo em vista que não há como concluir que a 

obrigação foi cumprida a destempo, já que a carta precatória expedida 

para sua intimação pessoal sequer foi juntada aos autos e não houve, 

salvo melhor juízo, comunicação pelo Juízo deprecante acerca do 

cumprimento da missiva (v. art. 231, VI, e art. 232, do CPC). Tendo em 

vista que houve o cumprimento da sentença, caso o exequente considere 

que tenha ocorrido fora do prazo, deverá apresentar novo cálculo, 

levando em consideração o período entre a data da intimação do Estado 

executado e a data do efetivo cumprimento. Intimem-se. Cumpra-se. 

Tangará da Serra, 15 de dezembro de 2017. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010976-20.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARIVAN CARNEIRO DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA OAB - 

MT0011674A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. As partes controvertem agora sobre o efetivo cumprimento da 

obrigação de fazer fixada na sentença, o reclamante sustentando que a 

ordem foi cumprida parcialmente e a reclamada afirmando não ser possível 
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cumpri-la na íntegra. O reclamante pretende que, em cumprimento da 

sentença, o Estado reclamado promova o exequente a 3º Sargento em 

15.10.2004, a 2º Sargento em 25.12.2008, a 1º Sargento em 25.12.2011 e 

a Subtenente em 25.12.2014. Conforme informação prestada pelo 

executado nos autos, não seria possível promover o exequente a 1º 

Sargento, a contar de 25.12.2011, porque não houve a apresentação do 

certificado de conclusão do Curso de Aperfeiçoamento de Sargentos 

(CAS), requisito obrigatório descrito no Decreto nº 2.468/2010. Com a 

juntada aos autos dos documentos do ID 10349315, ao contrário do que 

sustenta o reclamante, não há como considerar descumprida a sentença. 

Não há como considerar, como também pretende o exequente, que a 

exigência do cumprimento do referido requisito foi acobertada pela 

preclusão, apenas pelo fato de que não foram apresentados embargos. 

Não há hipótese para se considerar preclusa a matéria e a razão é muito 

singela. O comando contido na sentença contempla apenas a obrigação 

de fazer consistente em considerar o reclamante, para todos os efeitos, 

promovido a 3º Sargento em 15.10.2004, com a expressa ressalva de que 

deve ser considerada essa data para aferição dos critérios de promoções 

por antiguidade e, especialmente, aplicando-se as regras vigentes a cada 

período de aquisição, exatamente conforme requerido pelo reclamante na 

petição inicial. Determinou-se ainda a reclassificação do reclamante com 

base na sua nota no 10º CFS, readequando sua posição na lista de 

antiguidade, também conforme requerido na inicial. Não há na sentença, 

até porque não havia no pedido inicial, qualquer deliberação quanto à 

legitimidade ou não de outras exigências para cada promoção 

subsequente. O dispositivo se ateve unicamente à questão temporal. 

Qualquer outra exigência legal ou regulamentar, objetiva ou subjetiva, não 

foi objeto de pronunciamento pelo Juízo. Com a devida vênia, portanto, não 

vinga a tese no sentido de que não houve impugnação pelo executado 

quanto ao pedido de cumprimento de sentença nos moldes em que 

formulado. O raciocínio do exequente forçaria a conclusão no sentido de 

que todo e qualquer pedido formulado no requerimento de cumprimento de 

sentença e não impugnado deveria ser acolhido como se surgisse novo 

direito superveniente à sentença, o que, óbvia e juridicamente não é 

possível, porque estaria claramente fora dos limites objetivos da coisa 

julgada (art. 503 do CPC). Sendo assim, não há falar em preclusão sob 

qualquer hipótese. Por outro lado, é fato incontroverso que o exequente 

efetivamente não apresentou o certificado de conclusão do CAS. 

Qualquer que seja a razão, se por culpa do Estado reclamado ou não, o 

fato é que referido documento não foi apresentado. Se essa era uma 

exigência para a promoção, e realmente era em razão do que dispõe o 

Decreto nº 2.468/2010, parece evidente que o Estado reclamado não só 

não pode, como não deve promover o exequente a 1º Sargento em 

25.12.2011, porque se o fizesse estaria praticando ato manifestamente 

ilícito. Especialmente porque, como já sublinhado, não há ordem na 

sentença para desconsiderar outros requisitos exigíveis para as 

promoções. Portanto, não é possível concluir que o Estado reclamado 

descumpriu a sentença, nem que a cumpriu apenas parcialmente. A ordem 

foi cumprida na íntegra, tendo em vista que, impossibilitada a promoção do 

exequente a 1º Sargento em 25.12.2011, a não promoção à patente 

subsequente (Subtenente) é uma consequência lógica . 

Consequentemente, não é possível o acolhimento dos pedidos para 

intimação para o pagamento das astreintes, pelo menos não nos valores 

pretendidos na petição do ID 10561860, porque a obrigação de fazer 

fixada na sentença foi cumprida por meio da Portaria n. 

316/DGP/SCP/PMMT, datada de 09.10.2017. Com todas essas 

considerações, defiro parcialmente os pedidos da petição do ID 10561860, 

para o fim de determinar apenas que a Secretaria reitere o Ofício RPV, 

para satisfação da obrigação de pagamento fixada na sentença. Indefiro o 

pedido para intimação do Comandante Geral da Polícia Militar para 

pagamento das astreintes, tendo em vista que não há como concluir que a 

obrigação foi cumprida a destempo, já que a carta precatória expedida 

para sua intimação pessoal sequer foi juntada aos autos e não houve, 

salvo melhor juízo, comunicação pelo Juízo deprecante acerca do 

cumprimento da missiva (v. art. 231, VI, e art. 232, do CPC). Tendo em 

vista que houve o cumprimento da sentença, caso o exequente considere 

que tenha ocorrido fora do prazo, deverá apresentar novo cálculo, 

levando em consideração o período entre a data da intimação do Estado 

executado e a data do efetivo cumprimento. Intimem-se. Cumpra-se. 

Tangará da Serra, 15 de dezembro de 2017. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010995-26.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO FERREIRA BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA OAB - 

MT0011674A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. As partes controvertem agora sobre o efetivo cumprimento da 

obrigação de fazer fixada na sentença, o reclamante sustentando que a 

ordem foi cumprida parcialmente e a reclamada afirmando não ser possível 

cumpri-la na íntegra. O reclamante pretende que, em cumprimento da 

sentença, o Estado reclamado promova o exequente a 3º Sargento em 

15.10.2004, a 2º Sargento em 25.12.2008, a 1º Sargento em 25.12.2011 e 

a Subtenente em 25.12.2014. Conforme informação prestada pelo 

executado nos autos, não seria possível promover o exequente a 1º 

Sargento, a contar de 25.12.2011, porque não houve a apresentação do 

certificado de conclusão do Curso de Aperfeiçoamento de Sargentos 

(CAS), requisito obrigatório descrito no Decreto nº 2.468/2010. Com a 

juntada aos autos dos documentos do ID 10349315, ao contrário do que 

sustenta o reclamante, não há como considerar descumprida a sentença. 

Não há como considerar, como também pretende o exequente, que a 

exigência do cumprimento do referido requisito foi acobertada pela 

preclusão, apenas pelo fato de que não foram apresentados embargos. 

Não há hipótese para se considerar preclusa a matéria e a razão é muito 

singela. O comando contido na sentença contempla apenas a obrigação 

de fazer consistente em considerar o reclamante, para todos os efeitos, 

promovido a 3º Sargento em 15.10.2004, com a expressa ressalva de que 

deve ser considerada essa data para aferição dos critérios de promoções 

por antiguidade e, especialmente, aplicando-se as regras vigentes a cada 

período de aquisição, exatamente conforme requerido pelo reclamante na 

petição inicial. Determinou-se ainda a reclassificação do reclamante com 

base na sua nota no 10º CFS, readequando sua posição na lista de 

antiguidade, também conforme requerido na inicial. Não há na sentença, 

até porque não havia no pedido inicial, qualquer deliberação quanto à 

legitimidade ou não de outras exigências para cada promoção 

subsequente. O dispositivo se ateve unicamente à questão temporal. 

Qualquer outra exigência legal ou regulamentar, objetiva ou subjetiva, não 

foi objeto de pronunciamento pelo Juízo. Com a devida vênia, portanto, não 

vinga a tese no sentido de que não houve impugnação pelo executado 

quanto ao pedido de cumprimento de sentença nos moldes em que 

formulado. O raciocínio do exequente forçaria a conclusão no sentido de 

que todo e qualquer pedido formulado no requerimento de cumprimento de 

sentença e não impugnado deveria ser acolhido como se surgisse novo 

direito superveniente à sentença, o que, óbvia e juridicamente não é 

possível, porque estaria claramente fora dos limites objetivos da coisa 

julgada (art. 503 do CPC). Sendo assim, não há falar em preclusão sob 

qualquer hipótese. Por outro lado, é fato incontroverso que o exequente 

efetivamente não apresentou o certificado de conclusão do CAS. 

Qualquer que seja a razão, se por culpa do Estado reclamado ou não, o 

fato é que referido documento não foi apresentado. Se essa era uma 

exigência para a promoção, e realmente era em razão do que dispõe o 

Decreto nº 2.468/2010, parece evidente que o Estado reclamado não só 

não pode, como não deve promover o exequente a 1º Sargento em 

25.12.2011, porque se o fizesse estaria praticando ato manifestamente 

ilícito. Especialmente porque, como já sublinhado, não há ordem na 

sentença para desconsiderar outros requisitos exigíveis para as 

promoções. Portanto, não é possível concluir que o Estado reclamado 

descumpriu a sentença, nem que a cumpriu apenas parcialmente. A ordem 

foi cumprida na íntegra, tendo em vista que, impossibilitada a promoção do 

exequente a 1º Sargento em 25.12.2011, a não promoção à patente 

subsequente (Subtenente) é uma consequência lógica . 

Consequentemente, não é possível o acolhimento dos pedidos para 

intimação para o pagamento das astreintes, pelo menos não nos valores 

pretendidos na petição do ID 10561860, porque a obrigação de fazer 

fixada na sentença foi cumprida por meio da Portaria n. 

316/DGP/SCP/PMMT, datada de 09.10.2017. Com todas essas 

considerações, defiro parcialmente os pedidos da petição do ID 10561860, 

para o fim de determinar apenas que a Secretaria reitere o Ofício RPV, 
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para satisfação da obrigação de pagamento fixada na sentença. Indefiro o 

pedido para intimação do Comandante Geral da Polícia Militar para 

pagamento das astreintes, tendo em vista que não há como concluir que a 

obrigação foi cumprida a destempo, já que a carta precatória expedida 

para sua intimação pessoal sequer foi juntada aos autos e não houve, 

salvo melhor juízo, comunicação pelo Juízo deprecante acerca do 

cumprimento da missiva (v. art. 231, VI, e art. 232, do CPC). Tendo em 

vista que houve o cumprimento da sentença, caso o exequente considere 

que tenha ocorrido fora do prazo, deverá apresentar novo cálculo, 

levando em consideração o período entre a data da intimação do Estado 

executado e a data do efetivo cumprimento. Intimem-se. Cumpra-se. 

Tangará da Serra, 15 de dezembro de 2017. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz 

de Direito

Comarca de Lucas do Rio Verde

1ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1001000-07.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

S. P. P. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR OAB - RS71649 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

C. A. B. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Numero do Processo: 1001000-07.2017.8.11.0045 

REQUERENTE: SERGIO PETRONIO PAGANINI REQUERIDO: CINTIA 

APARECIDA BERTE Vistos etc. I. A revelia não induz o efeito mencionado 

no art. 344 do CPC se o litígio versar sobre direitos indisponíveis. É 

inaplicável a confissão ficta, ou seja, não se reputam verdadeiros os fatos 

afirmados pelo autor ante a ausência de contestação. Para alteração da 

guarda é necessário configuração de situação fática excepcional na qual 

se verifique o descumprimento pelo detentor da guarda do dever de 

prestação de assistência material, moral ou educacional à criança. Não 

havendo comprovação da existência de circunstâncias excepcionais ou 

fatos desabonadores atribuídos à mãe que possam vir a justificar a 

alteração da guarda e responsabilidade, não é a perda de um prazo que 

irá prevalecer sobre o foco principal ou determinar e finalizar a lide. Nesse 

sentido: Ementa:PROCESSO CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. REVELIA. 

GUARDA DE FILHOS. DIREITO INDISPONÍVEL. OS EFEITOS DA REVELIA 

NÃO ATINGEM O DIREITO INDISPONÍVEL, SENDO VEDADO AO JUIZ 

JULGAR A LIDE ANTES DE SE PERMITIR AO AUTOR FAZER A PROVA 

DOS FATOS CONSTITUTIVOS DE SEU DIREITO. APELO PROVIDO. 

UNÂNIME. Processo AC 20010111048413 DF Orgão Julgador 1ª Turma 

Cível Publicação DJU 24/09/2003 Pág. : 26, DJU 24/09/2003 Pág. : 26. 

Julgamento: 10 de Fevereiro de 2003. Relator: VALTER XAVIER. Ementa: 

AÇÃO DE ALTERAÇÃO DE GUARDA. REVELIA. DIREITO INDISPONÍVEL. 

INTERESSE DO MENOR. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO. PEDIDO DE 

NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDO. Nas ações que 

envolvam alteração de guarda de menor, não se operam os efeitos da 

revelia. Visando o exclusivo interesse da criança, é razoável que se 

investigue com profundidade as razões do pedido de alteração, 

ouvindo-se, sempre que possível, todas as partes envolvidas e o próprio 

menor, com elaboração de estudo social e outros meios de prova para 

aferição do pedido. RECURSO PROVIDO. (Apelação Cível Nº 

70029165677, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Claudir Fidelis Faccenda, Julgado em 04/06/2009) Quanto ao arquivo de 

áudio juntado pelo Autor, onde o mesmo afirma que a mãe da criança 

expõe a mesma aos problemas do casal e à discussão patrimonial, não 

verificamos qualquer medida urgente a ser tomada (anterior ao 

contraditório), até porque, ele próprio permaneceu durante toda a 

gravação fazendo exatamente o que pensa ser errado: discutindo quanto 

eventual acordo patrimonial e o conflito entre as partes. Apenas para 

ilustrar, tal como bem anotado pelos membros da corte de Salomão, "de 

nada adianta ser um encantador de serpentes se uma delas o picar". II. 

Sendo assim, determino a realização de estudo psicossocial com todo o 

núcleo família em questão (pai, mãe e criança), devendo ser averiguado 

se há indícios de atos de alienação parental e quem os vem praticando, 

bem como quem reúne melhores condições ao exercício da guarda da 

criança. Intime-se o Setor Psicossocial desta Comarca para a realização 

do estudo, incumbindo-lhes de fazer contato com todos os envolvidos e 

juntar aos autos o Estudo em, no máximo, 30 (trinta) dias. III. Intimem-se as 

partes, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, especifiquem as provas 

que pretendem produzir, com as devidas justificativas, sob pena de 

indeferimento. Deve ainda a parte Requerida se manifestar quanto aos 

documentos juntados pelo Autor, inclusive arquivo de áudio. IV. Com a 

vinda do relatório do estudo psicossocial, abra-se vista ao Ministério 

Público e, em seguida, retorne-me conclusos. V. Cumpra-se. Às 

providencias. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004550-10.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LUCINEIA CARVALHO XIMENES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANE MARCON OAB - MT0004660A (ADVOGADO)

ALINE DAL MOLIN OAB - MT0015887A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Numero do Processo: 1004550-10.2017.8.11.0045 

REQUERENTE: LUCINEIA CARVALHO XIMENES REQUERIDO: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos etc. I. Em atenção ao disposto no 

artigo 321 do CPC, manifeste-se a parte autora, no prazo 15 (quinze) dias, 

quanto ao instrumento procuratório e a declaração de hipossuficiência 

juntados aos autos, nos quais consta assinatura de terceiro não 

integrante da relação processual. II. Ainda, faculto à parte autora emendar 

a inicial, no mesmo prazo acima assinalado, a fim de trazer aos autos 

extrato do CNIS, com o fim de possibilitar a análise de seu período 

contributivo e qualidade de segurada. III. Após, imediatamente conclusos 

para apreciação do pedido de liminar. IV. Intime-se. Cumpra-se. Cássio 

Luís Furim Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004461-84.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

HELTON CARLOS SANTOS BARATA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO DE FARIA OAB - SP173183 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (RÉU)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Numero do Processo: 1004461-84.2017.8.11.0045 

AUTOR: HELTON CARLOS SANTOS BARATA RÉU: BV FINANCEIRA S/A 

CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO Vistos etc. I. Intime-se o 

autor para emendar a inicial (art. 319 c/c 321 do CPC), no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial, a fim de: a) indicar o 

endereço eletrônico; II. Intime-se. Cumpra-se. Cássio Luís Furim Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003749-94.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SOYGRAIN COMERCIO E INDUSTRIA DE CEREAIS LTDA - EPP 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ABEL SGUAREZI OAB - MT0008347A (ADVOGADO)

MARIA CECILIA PRANDINE MOLEIRO OAB - MT16711/O (ADVOGADO)

EDENIR RIGHI OAB - MT8484/O (ADVOGADO)

ALVARO DA CUNHA NETO OAB - MT12069/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COFCO BRASIL S.A (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1016018/12/2017 Página 205 de 613



 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Numero do Processo: 1003749-94.2017.8.11.0045 

EXEQUENTE: SOYGRAIN COMERCIO E INDUSTRIA DE CEREAIS LTDA - EPP 

EXECUTADO: COFCO BRASIL S.A Vistos etc. I. Certifique-se a senhora 

gestora quanto ao decurso de prazo para apresentação dos Embargos. II. 

Após, e somente após certidão específica acima, remeta-se os autos 

conclusos. III. Cumpra-se. Às providencias. Cássio Luís Furim Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE TERCEIRO

Processo Número: 1001573-45.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ADUBOS ARAGUAIA IND E COM LTDA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GECIVALDO FERREIRA DE OLIVEIRA OAB - GO37773 (ADVOGADO)

PATRICIA ROSA DE SOUZA OAB - MT22831/O-O (ADVOGADO)

GILDO RAIMUNDO DE FREITAS OAB - GO22146 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FIAGRIL (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RANNIER FELIPE CAMILO OAB - MG130709 (ADVOGADO)

Noeli Ivani Alberti OAB - MT4061 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Numero do Processo: 1001573-45.2017.8.11.0045 

EMBARGANTE: ADUBOS ARAGUAIA IND E COM LTDA EMBARGADO: 

FIAGRIL Vistos etc. I. Cumpra-se integralmente o despacho anterior e 

ainda, abra-se vista dos documentos originais depositados em balcão na 

secretaria pelo prazo de 5 (cinco) dias. II. Intime-se. Cumpra-se. III. Às 

providencias. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003968-10.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANO LUIZ DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BENTO JOSE DE ALENCAR OAB - MT14539/O-O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DECISÃO Numero do Processo: 1003968-10.2017.8.11.0045 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO S.A. REQUERIDO: ADRIANO LUIZ DA 

SILVA Vistos etc. Cuida-se de embargos de declaração em que se 

argumenta a existência de omissão e premissas equivocadas no que foi 

decidido na decisão. Relatei. Fundamento e decido. Pois bem, os embargos 

de declaração estão bem construídos, todavia, não entendo que tenha 

havido qualquer omissão, contradição ou obscuridade na sentença. 

Quanto à omissão, o despacho indica no item VI que o prazo para a 

purgação da mora tem início após a execução da liminar. Tal questão 

também resolve também a contradição, pois não consta no despacho que 

o início do prazo seria a citação, pois há informação específica indicando 

o início da contagem no item VI além de indicação expressa quanto ao art. 

3 do decreto-lei. Isto posto, nos termos do art. 1.022 e seguintes do 

Código de Processo Civil, conheço dos embargos, mas nego-lhe 

provimento, mantendo inalterada a decisão tal como concebida. Quanto a 

purgação da mora ter ocorrido no primeiro dia útil seguinte ao vencimento 

do prazo, tenho que tal ato não pode ser considerado intempestivo. No 

tocante ao valor depositado, temos questão muito interessante. De um lado 

o banco reclama que o valor depositado não foi atualizado pelo devedor, 

logo, o juiz deve desconsiderar o pagamento feito. Mas por outro lado, 

temos que o banco cometeu um sério equívoco nos cálculos apresentados 

para impugnar a purgação da mora. O Requerido fez o depósito da 

purgação da mora e assim, antecipou o pagamento de todas as parcelas 

vincendas, inclusive as sete parcelas de 2018. Logo, o banco deveria 

observar o art. 52, § 2º do CDC (redução proporcional dos juros e demais 

acréscimos). Ou seja, os cálculos do banco estão flagrantemente 

equivocados, pois ao protestar pela falta da aplicação de juros de 1% a.m. 

por dois meses, esqueceu ele próprio que também não abateu os juros 

escorchantes do que foi antecipadamente pago (sete parcelas, com juros 

contratuais que é ao menos o triplo do índice reclamado). Apenas para 

ilustrar, há um brocardo latino que diz: "o camelo que queria ter chifres, 

perdeu as orelhas..." Considerando então que o requerido depositou o 

valor que foi indicado como devido na petição inicial (o que incluiu juros 

não abatidos de cerca de 3,5% ao mês capitalizados mensalmente) e que 

provavelmente sofrerá uma diminuição por conta do abatimento dos juros, 

tenho que a devolução do veículo para o Requerido comporta deferimento 

imediato. Intime-se o Banco para devolver o veículo e para apresentar 

novos cálculos, levando em consideração o dia do depósito do valor pelo 

Requerido, no prazo de 10 dias. Quanto ao pedido de gratuidade, deve o 

Requerido juntar cópia do seu holerite (o contrato de financiamento indica 

que o mesmo é funcionário público municipal) e planilha com seus gastos 

habituais a fim de que o magistrado possa aferir se de fato o pagamento 

das despesas processuais. O prazo é de 10 dias. Intimem-se. Cumpra-se. 

Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003968-10.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANO LUIZ DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BENTO JOSE DE ALENCAR OAB - MT14539/O-O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DECISÃO Numero do Processo: 1003968-10.2017.8.11.0045 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO S.A. REQUERIDO: ADRIANO LUIZ DA 

SILVA Vistos etc. Cuida-se de embargos de declaração em que se 

argumenta a existência de omissão e premissas equivocadas no que foi 

decidido na decisão. Relatei. Fundamento e decido. Pois bem, os embargos 

de declaração estão bem construídos, todavia, não entendo que tenha 

havido qualquer omissão, contradição ou obscuridade na sentença. 

Quanto à omissão, o despacho indica no item VI que o prazo para a 

purgação da mora tem início após a execução da liminar. Tal questão 

também resolve também a contradição, pois não consta no despacho que 

o início do prazo seria a citação, pois há informação específica indicando 

o início da contagem no item VI além de indicação expressa quanto ao art. 

3 do decreto-lei. Isto posto, nos termos do art. 1.022 e seguintes do 

Código de Processo Civil, conheço dos embargos, mas nego-lhe 

provimento, mantendo inalterada a decisão tal como concebida. Quanto a 

purgação da mora ter ocorrido no primeiro dia útil seguinte ao vencimento 

do prazo, tenho que tal ato não pode ser considerado intempestivo. No 

tocante ao valor depositado, temos questão muito interessante. De um lado 

o banco reclama que o valor depositado não foi atualizado pelo devedor, 

logo, o juiz deve desconsiderar o pagamento feito. Mas por outro lado, 

temos que o banco cometeu um sério equívoco nos cálculos apresentados 

para impugnar a purgação da mora. O Requerido fez o depósito da 

purgação da mora e assim, antecipou o pagamento de todas as parcelas 

vincendas, inclusive as sete parcelas de 2018. Logo, o banco deveria 

observar o art. 52, § 2º do CDC (redução proporcional dos juros e demais 

acréscimos). Ou seja, os cálculos do banco estão flagrantemente 

equivocados, pois ao protestar pela falta da aplicação de juros de 1% a.m. 

por dois meses, esqueceu ele próprio que também não abateu os juros 

escorchantes do que foi antecipadamente pago (sete parcelas, com juros 

contratuais que é ao menos o triplo do índice reclamado). Apenas para 

ilustrar, há um brocardo latino que diz: "o camelo que queria ter chifres, 

perdeu as orelhas..." Considerando então que o requerido depositou o 

valor que foi indicado como devido na petição inicial (o que incluiu juros 

não abatidos de cerca de 3,5% ao mês capitalizados mensalmente) e que 

provavelmente sofrerá uma diminuição por conta do abatimento dos juros, 

tenho que a devolução do veículo para o Requerido comporta deferimento 

imediato. Intime-se o Banco para devolver o veículo e para apresentar 

novos cálculos, levando em consideração o dia do depósito do valor pelo 

Requerido, no prazo de 10 dias. Quanto ao pedido de gratuidade, deve o 

Requerido juntar cópia do seu holerite (o contrato de financiamento indica 

que o mesmo é funcionário público municipal) e planilha com seus gastos 

habituais a fim de que o magistrado possa aferir se de fato o pagamento 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1016018/12/2017 Página 206 de 613



das despesas processuais. O prazo é de 10 dias. Intimem-se. Cumpra-se. 

Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 32570 Nr: 2264-57.2009.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARILURDES REOLON BIASI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO BALEM - OAB:46441/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA DE LOURDES BARBOSA 

BASTOS PROCURADORA FEDERAL - OAB:MAT.6417107

 Certifico e dou fé que, abro vistas mediante carga dos autos ao INSS, 

para no prazo de 30 (trinta)dias apreaenatar seus cálculos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 129009 Nr: 5124-84.2016.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA JOSE RODRIGUES ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILMAR ADÃO FORMEHL, DESPACHANTE DE 

TRANSITO CHAMPONALE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOANETHO BARRETO ARAUJO - 

OAB:14.183

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Regisson José de Castro - 

OAB:6214-B, VÂNIA FÁTIMA VIAN - OAB:54154/PR

 Certifico e dou fé que, impulsiono o feito e intimo o douto procurador para 

que, informe os dados bancários, como: NOME, CPF, AGÊNCIA, CONTA e 

BANCO, para a devida tranferência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 27199 Nr: 1217-82.2008.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JGG, IFG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA DE JESUS RIBEIRO 

PINHO - OAB:7973-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO 27199.

Vistos em correição.

I. Expeça-se termo de guarda em favor do requerente, conforme 

postulado, eis que em consonância com o acordo homologado nos autos.

 II. Após, retornem os autos ao arquivo.

 III. Cumpra-se. Às providências.

 Lucas do Rio Verde-MT, 07 de dezembro de 2017.

 CÁSSIO LUÍS FURIM

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 109396 Nr: 3595-64.2015.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - INSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELINO JOSE SARAIVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO MENDES TAVARES - 

OAB:5686

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIZIANE KOCH - 

OAB:6167-B/MT

 Certifico e dou fé que, impulsiono o feito e intimo o douto procurador para 

que, informe os dados bancários, como: NOME, CPF, AGÊNCIA, CONTA e 

BANCO, para a devida tranferência do Alvará Judicial.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 118975 Nr: 8930-64.2015.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVONI BAYER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDNILSON ZANARDINI MENEZES - 

OAB:16313-MT, RAFAELA KRAINOVIC RIZZARDI - OAB:16.859

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, abro vistas mediante carga dos autos ao INSS, 

para Citação e caso queira, no prazo de 30 (trinta)dias apresenatar 

manifestação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 143394 Nr: 5301-14.2017.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANICE MARIA LONGHI GIOTTO - 

OAB:8699/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROSÂNIA SOUSA OLIVEIRA - 

OAB:18513

 Certifico e dou fé que, houve Contestação conforme fls 88/98, bem como, 

resposta a Contestação às 99/101. Dessa forma, encaminho novamente 

os autos conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 37769 Nr: 2806-41.2010.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO SICREDI OURO VERDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSILEY APARECIDA ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADELAR COMIRAN - 

OAB:5079/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, para que o mandado seja encaminhado a Central de 

Mandados, é necessário que a parte autora providencie o pagamento da 

diligência do Oficial de Justiça, que deve ser feito pelo site 

arrecadacao.tjmt.jus.br, na aba "Diligência>Emissão de Guia de Diligência", 

mediante juntada de comprovante nos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 114474 Nr: 6414-71.2015.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANB, ANESIA MARIA NIEDERLE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABÁ- COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LIDIANE PAULA DE SOUSA - 

OAB:17437-B/MT, MARCO ANTONIO MENDES - OAB:11341-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY 

- OAB:MT/6735

 Trânsito em Julgado(Sem Recurso)

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que a r.sentença transitou em julgado sem interposição 

de recurso.

Lucas do Rio Verde - MT, 15 de dezembro de 2017.

Escrivã(o)

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000236-21.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI OAB - PE21678-D 
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(ADVOGADO)

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ GUILHERME DAUZACKER PICOLO (EXECUTADO)

CEILA DAUZACKER DA SILVA PICOLO (EXECUTADO)

JOSE LUIZ PICOLO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Numero do Processo: 1000236-21.2017.8.11.0045 

EXEQUENTE: SICREDI CENTRO NORTE EXECUTADO: JOSE LUIZ PICOLO, 

CEILA DAUZACKER DA SILVA PICOLO, LUIZ GUILHERME DAUZACKER 

PICOLO Vistos. 1. Defiro o pedido e suspensão retro formulado, pelo 

prazo de 60 dias. 2. Após, manifeste-se a parte exequente em 05 dias. 

Lucas do Rio Verde, 11/07/2017. Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa 

Juiz de Direito (assinatura digital)

3ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001007-96.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CONSEG ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATHALIA KOWALSKI FONTANA OAB - PR44056 (ADVOGADO)

VANESSA SMAIL DE MORAES OAB - PR63694 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADAO BENEDITO FERNANDES DE ALMEIDA (REQUERIDO)

 

Processo n.º 1001007-96.2017.8.11.0045. Deveras, segundo a norma de 

regência, a viabilidade técnica dos embargos de declaração está 

condicionada a existência de erro material, de omissão, de obscuridade ou 

de contradição, de que padeça determinada decisão judicial ou sentença 

[art. 1022 do Código de Processo Civil]. Os embargos de declaração, 

todavia, em situações excepcionais, detêm efeitos infringentes e, portanto, 

a capacidade de executar uma ação ofensiva contra a decisão judicial, 

somente para corrigir premissa equivocada no julgamento e que, dado à 

reparação da situação de erro material, omissão, contradição ou 

obscuridade, a alteração da decisão desponte como consequência 

etiológico necessário-direta, na exata medida em que “a atribuição de 

efeitos modificativos a embargos declaratórios, nada obstante se trate de 

medida excepcional, é perfeitamente cabível nas situações em que, 

eliminada contradição ou obscuridade, ou suprida omissão a respeito de 

questão jurídica de especial relevância para o desate da lide, a alteração 

do julgado surja como consequência natural da correção efetuada” [cf.: 

STJ, REsp n.º 1.157.052/PI, 3.ª Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 

20/05/2014]. Com essas considerações, conclui-se, por inferência 

racional, que os embargos de declaração não podem ser utilizados com o 

objetivo exclusivo de promover a modificação do julgado e de provocar a 

reabertura da discussão/exame da matéria, para o efeito de reavaliar o 

acerto ou desacerto da decisão judicial, como sucedâneo de recurso — 

sob pena de desvio da função jurídico-processual desta modalidade de 

recurso. Com o intuito de corroborar com tais assertivas, a título de 

ilustração, lanço mão dos seguintes acórdãos paradigmas, colhido do 

repertório de jurisprudência do Augusto Supremo Tribunal Federal, que 

versam acerca de questões que guardam relação de similitude com a que 

se encontra sob enfoque: “Embargos declaratórios. Inexistência de 

omissão, contradição, obscuridade ou dúvida, no acórdão embargado (art. 

337 do RISTF). Embargos rejeitados. O que pretenderam os embargantes 

foi sustentar o desacerto do julgado e obter sua desconstituição. A isso 

não se prestam, porém, os embargos declaratórios.” (RTJ 134/1296, 

Relator: Min. Sydney Sanches). “(…) A FUNÇÃO JURÍDICO-PROCESSUAL 

DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. - Os embargos de declaração, 

quando regularmente utilizados, destinam-se, precipuamente, a desfazer 

obscuridades, a afastar contradições e a suprir omissões que se 

registrem, eventualmente, no acórdão proferido pelo Tribunal. Os 

embargos declaratórios, no entanto, revelam-se incabíveis, quando a parte 

recorrente - a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de 

obscuridade, omissão ou contradição - vem a utilizá-los com o objetivo de 

infringir o julgado e de viabilizar, assim, um indevido reexame da causa, 

com evidente subversão e desvio da função jurídico-processual para que 

se acha especificamente vocacionada essa modalidade de recurso. 

Precedentes. (…)” (RTJ 193-03/1103, Relator: Min. Celso de Mello). Pois 

bem. Do confronto/cotejo analítico do contingente probatório produzido no 

processo, denota-se que a decisão prolatada, não exterioriza a existência 

de qualquer erro material, ponto obscuro, omissão ou contradição e que a 

pretensão da embargante limita-se a rediscutir a matéria. Ademais, de 

suma importância enfatizar, por oportuno, que a constituição em mora do 

devedor, concretizada por intermédio da expedição de carta, guarnecida 

com aviso de recebimento, somente adquire validade/viabilidade técnica se 

comprovada a entrega da notificação no endereço contratual do devedor 

[cf.: STJ, REsp n.º 1.532.018/MT, 4.ª Turma, Rel.: Min. Moura Ribeiro, j. 

22/06/2015; STJ, AgRg no Ag n.º 1.323.805/MG, 3.ª Turma, Rel.: Vasco 

Della Giustina (Des. Conv. do TJRS), j. 17/02/2011]. Na hipótese concreta, 

a carta de notificação do devedor foi dirigida a endereço totalmente 

diverso (evento n.º 5579953, pág. 2/4) do previsto no contrato (evento n.º 

5579949, pág. 3, e 5579951, pág. 3/4) e, também, não foi recebida 

pessoalmente pelo requerido. Todas estas observações evidenciam, por 

inferência racional, que não subsistiu a constituição, de maneira válida, em 

mora do devedor. Por via de consequência, diante desta moldura, 

tomando-se em consideração que a embargante objetiva provocar a 

reabertura da discussão/exame da matéria e que inexiste erro material, 

omissão, contradição ou obscuridade na decisão judicial, considero que o 

pedido formulado deva ser imediatamente rechaçado. Ante o exposto, 

REJEITO os embargos declaratórios e, como consequência, Mantenho na 

íntegra o veredicto anteriormente lançado. Declaro, outrossim, reaberto o 

prazo para apresentação de recurso [art. 1026 do Código de Processo 

Civil]. A escrivania deverá elaborar certidão, com o intuito de atestar se a 

requerente efetivou, dentro do prazo, a emenda da petição inicial. Após, 

venha o processo conclusos para exame. Intimem-se. Lucas do Rio 

Verde/MT, em 6 de dezembro de 2017. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de 

Direito.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001410-02.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JESSICA SANTOS SILVA (REQUERIDO)

 

Processo n.º 1001410-02.2016.8.11.0045. Concedo a requerente o prazo 

adicional e improrrogável de 60 (sessenta) dias, para cumprimento da 

decisão judicial. Intime-se a autora para que comprove a constituição do 

devedor em mora, de maneira válida, sob pena de extinção do processo 

sem julgamento do mérito. Lucas do Rio Verde/MT, em 7 de dezembro de 

2017. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-31 ARRESTO

Processo Número: 1002157-15.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DASSOLER AGRONEGOCIOS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINE DASSOLER OAB - MT0009926A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GILDO HOTZ (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDA DENICOLO OAB - MT17713/O (ADVOGADO)

EVERTON COVRE OAB - MT0015255A (ADVOGADO)

ELIANDRA GOMES OAB - MT21503/O (ADVOGADO)

 

Processo n.º 1002157-15.2017.8.11.0045. Compulsando os autos, 

verifica-se que a parte autora protocolou a petição inicial e os documentos 

que a instruem sob sigilo, requerendo a tramitação do feito em segredo de 

justiça. Ocorre que não se vislumbra nos autos situação que se enquadre 

nas hipóteses previstas no art. 189 do Código de Processo Civil. Diante 

disto, Indefiro o pedido de tramitação do feito em segredo de justiça. 

Retire-se o sigilo de todos os atos do processo. Intime-se a exequente, 

através do advogado constituído, via DJe, para que, no prazo de 10 (dez) 

dias, promova o andamento no processo. Lucas do Rio Verde/MT, em 11 

de dezembro de 2017. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Expediente
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 34114 Nr: 3782-82.2009.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ILSA WERBER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUI ANTONIO NANDI, IMOBILIÁRIA VALLE 

IMÓVEIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO TONEL KOBER - 

OAB:9670-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diogo Luiz Biondo - 

OAB:11.973/MT, Rafael Esteves Stellato - OAB:10825

 Intimação da parte exequente para prestar informações, no prazo de 05 

(cinco) dias, sobre a quitação integral da obrigação, registrando-se que a 

ausência de manifestação no prazo indicado, implicará em manifestação 

implícita de concordância quanto a extinção do processo pelo pagamento 

da obrigação

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 118345 Nr: 8618-88.2015.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRANSPORTES MARTINELLI LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO LEASING S/A - ARRENDAMENTO 

MERCANTIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Abel Sguarezi - OAB:8.347/MT, 

ITAMAR DE CAMARGO V. JUNIOR - OAB:13.224/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANO BOABAID 

BERTAZZO - OAB:MT/8794-A, MARIA LUCILIA GOMES - 

OAB:84.206/SP

 Intimação da parte executada para indicar os dados bancários para 

levantamento do valor remanescente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 37451 Nr: 2488-58.2010.811.0045

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANESSA CHRISTHINA RAMOS DE ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO MARCON - OAB:10.990 

OAB-ES

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, com lastro no conteúdo normativo do art. 485, inciso IV 

do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO sem a 

resolução do mérito.Custas judiciais integralizadas quando do ajuizamento 

da petição inicial.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Lucas do Rio 

Verde/MT, em 11 de dezembro de 2017.Cristiano dos Santos Fialho,Juiz de 

Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 121233 Nr: 1200-65.2016.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO BATISTA DOS ANJOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE RIBEIRO FUENTE 

CAÑAL - OAB:13578/A, ELIZETE AP. OLIVEIRA SCATIGNA - 

OAB:MT/12.090-A, PAULO EDUARDO DIAS DE CARVALHO - 

OAB:OAB/MT 13577

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 1200-65.2016.811.0045.

Intime-se o exequente para que, no prazo improrrogável de 20 (vinte) dias, 

providencie o depósito do valor da diligencia do oficial de justiça, sob pena 

de extinção do processo sem o julgamento do mérito, devido a ausência 

de pressuposto processual.

Lucas do Rio Verde/MT, em 11 de dezembro de 2017.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 11666 Nr: 342-54.2004.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NDMS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MMPCL, JBC-M, JBC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANE MARCON - 

OAB:4660-B/MT, ALINE DAL MOLIN - OAB:15887/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CÁSSIA CRISTINA DA SILVA - 

OAB:4865, CELSO ALMEIDA DA SILVA - OAB:MT- 4865, MARCELO 

GUSTAVO PINHEIRO POLONIO - OAB:7186-B

 Processo n.º 342-54.2004.811.0045.

Considerando-se a ausência de informações a respeito da existência de 

bens, passíveis de penhora, DETERMINO a realização de consulta, junto 

ao sistema RENAJUD, com o objetivo de obter informações acerca da 

existência de veículos em nome dos executados.

Com a juntada dos extratos, que seguem em anexo, intime-se o exequente 

para que, no prazo de 10 (dez) dias, promova o andamento no processo e 

concretize a intimação do executado João Batista do Couto acerca do 

cumprimento de sentença.

Lucas do Rio Verde/MT, em 11 de dezembro de 2017.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 91516 Nr: 5392-46.2013.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ATACADÃO COMÉRCIO DE CIMENTO LTDA 

ME, RAFAEL BORTOLET

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:6171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 5392-46.2013.811.0045.

INDEFIRO o requerimento de requisição de informações, mediante a 

expedição de ordem judicial, dirigida a repartições públicas e a entidades 

privadas, para fins de localizar bens de propriedade do executado, pois 

se trata de como medida excepcional, que se justifica, somente, logo em 

seguida a realização da citação válida do devedor ou, como medida liminar 

antecipatória, quando justificada, na situação concreta, a necessidade.

Intime-se a exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, promova o 

andamento no processo e concretize a citação dos executados.

Lucas do Rio Verde/MT, em 11 de dezembro de 2017.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 34575 Nr: 5652-65.2009.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WASHINGTON LUIZ MAYER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVANA APARECIDA D. SAGGIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCAS CANDIDO MAYER - 

OAB:85183-RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 5652-65.2009.8.11.0045.

Com fundamento no art. 860 do Código de Processo Civil, DETERMINO que 

se proceda à penhora no rosto dos autos da ação cível n.º 

5000979-85.2017.4.04.7127, em trâmite na Primeira Vara Federal da 

Comarca de Palmeira das Missões/RS, de eventuais créditos e de direitos 

patrimoniais dos executados. Havendo penhora, os devedores deverão 

ser intimados.

Intimem-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 11 de dezembro de 2017.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 40613 Nr: 918-03.2011.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO LEASING S/A ARRENDAMENTO 

MERCANTIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VERNER SKURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ LÍDIO ALVES DOS SANTOS 

- OAB:20853A/MT, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - 

OAB:20732A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Efetivamente, a citação, realizada mediante a expedição de edital, exige, 

como condição de regularidade/validade, o prévio esgotamento de todos 

meios disponíveis de localização do réu e, ao mesmo tempo, também o 

exaurimento dos instrumentos convencionais de citação (citação via 

postal e por oficial de justiça) [cf.: STJ, AgRg no AREsp n.º 771.538/SP, 

4.ª Turma, Rel.: Min. Luis Felipe Salomão, j. 06/10/2015; STJ, AgRg no 

AREsp n.º 430.022/BA, 3.ª Turma, Rel.: Min. João Otávio de Noronha, j. 

05/05/2015]. A citação por edital, sem observância do prévio esgotamento 

de todos os meios para a localização do réu e das demais modalidades de 

citação, é nula.Pois bem. Compulsando o material cognitivo produzido no 

processo, deflui-se, conforme já foi decidido anteriormente, que existe no 

processo informação sobre a existência de possível endereço do 

requerido (fls. 87, 114 e 119) e que não obstante a existência de duas 

decisões judiciais que ordenavam a expedição de carta precatória, com o 

objetivo de proceder-se a citação do requerido (fls. 114 e 119), a empresa 

requerente não efetivou o cumprimento da ordem judicial, deixando de 

providenciar a distribuição da missiva perante o Juízo Deprecado.Portanto, 

diante desta perspectiva, considerando-se que existem informações 

sobre a existência de possível endereço do requerido e que não subsistiu 

tentativa infrutífera de citação do réu com a indicação deste referencial de 

endereço, conclui-se que o ato de citação por edital se materializou a 

margem do que prescreve a legislação de direção e, portanto, com lastro 

no conteúdo normativo do art. 280 do Código de Processo Civil, DECRETO 

a nulidade da citação concretizada e, igualmente, de todos os atos 

processuais praticados posteriormente à decisão anexada na fl. 99 dos 

autos.Pela derradeira vez, proceda à intimação da requerente para que, 

no prazo de 15 (quinze) dias, providencie a distribuição da carta 

precatória perante o Juízo Deprecado, sob pena de extinção do processo 

sem o julgamento do mérito, devido a ausência de pressuposto 

processual.Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 41604 Nr: 1913-16.2011.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANGELO DINIZ DA ROSA, BORRACHARIA 

RENASCENÇA, ANGELA MARIA VILAS BOAS DINIZ DA ROSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:MT/14015-A, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8184-/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 1913-16.2011.8.11.0045.

Concedo a exequente o prazo adicional de 30 (trinta) dias, para 

cumprimento da decisão judicial. Intime-se a exequente para que 

apresente planilha de calculo atualizada da divida.

Lucas do Rio Verde/MT, em 11 de dezembro de 2017.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 117329 Nr: 8018-67.2015.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CERAMFIX INDÚSTRIA E COMÉRCIO E ARGAMASSAS E 

REJUNTES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BACANA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELENA T. THEISS DESCHAMPS - 

OAB:OAB/SC 36.965, LARISSA TUANY SCHMITT - OAB:36173

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 8018-67.2015.8.11.0045.

Proceda-se à citação da empresa executada, através do administrador, 

registrando-se o referencial de endereço indicado na petição juntada nas 

fls. 44/46 dos autos, para que, no prazo de 03 (três) dias, realize a 

quitação da dívida, das custas e despesas processuais [art. 829 do 

Código de Processo Civil] ou, no prazo de 15 (quinze) dias, 

independentemente de penhora, de depósito ou de caução, se oponham à 

execução, através de embargos de devedor [art. 914 e art. 915, ambos do 

Código de Processo Civil].

Intimem-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 11 de dezembro de 2017.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 9328 Nr: 693-61.2003.811.0045

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADM EXPORTADORA E IMPORTADORA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIANO BALABAM, JOÃO CARLOS 

BALABAN, REINALDO ANTÔNIO MELCHIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALAN VAGNER SCHMIDEL - 

OAB:7504/MT, FABIOLA PASINI - OAB:5.033

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADELAR COMIRAN - 

OAB:5079/MT, LUCIVANI BREMBATTI - OAB:10691/MT, SOLEICA 

FÁTIMA DE GÓES FERMINO DE LIMA - OAB:OAB/MT 4.049

 Processo n.º 693-61.2003.811.0045.

Intime-se a exequente para que, no prazo de 20 (vinte) dias, providencie o 

depósito do valor da diligência do oficial de justiça e também viabilize o 

cumprimento integral da decisão judicial arquivada na fl. 243 dos autos.

Traslade-se cópia da sentença de mérito, acórdãos proferidos e certidões 

de transito em julgado existentes nas ações de embargos à execução n.º 

2743-21.2007.811.0045, código 24883, e n.º 2530-15.2007.811.0045, 

código 24702, para esta demanda executiva.

Lucas do Rio Verde/MT, em 11 de dezembro de 2017.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 20784 Nr: 2100-97.2006.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A-EM LIQUIDAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DINIZ BRUNO BETELLA, NERI GUILHERME 

ARTMANN, VALDIR GIARETA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8184-/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUI EDUARDO SANO 

LAURINDO - OAB:OAB/MT 10128

 Processo n.º 208/2006.

Intime-se a exequente para que, no prazo de 20 (vinte) dias, providencie o 

depósito do valor da diligência do oficial de justiça.

Lucas do Rio Verde/MT, em 11 de dezembro de 2017.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 84235 Nr: 3755-94.2012.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LENIR PEREIRA DESOUZA SÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HABITABEM - RIO VERDE IMÓVEIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCAS FRATARI DA SILVEIRA 

TAVARES - OAB:11.445/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALYNE RAMON RODRIGUES - 

OAB:18074/A, FÁBIO SOUZA PONCE - OAB:MT/9.202, HUMBERTO 

NONATO DOS SANTOS - OAB:3286-A/MT
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 Processo n.º 3755-94.2012.8.11.0045.

Intime-se a exequente para que, no prazo de 10 (dez) dias, promova o 

andamento no processo e indique o valor exato das taxas, emolumentos e 

tributos incidentes e necessários à realização da adjudicação.

Lucas do Rio Verde/MT, em 11 de dezembro de 2017.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 117986 Nr: 8403-15.2015.811.0045

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO 

LTDA - COTRIBA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLECIO FRANCISCO SCARTON VETERINARIA 

ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARTA REGINA DEBORTOLI - 

OAB:40157/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Carta Precatória n.º 8403-15.2015.811.0045.

Intime-se a exequente, na pessoa do advogado constituído, via DJe, para 

que, no prazo de 20 (vinte) dias, se manifeste a respeito do teor da 

certidão do oficial de justiça. Não havendo manifestação no prazo, 

devolva-se a deprecata.

Lucas do Rio Verde/MT, em 11 de dezembro de 2017.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 81583 Nr: 807-82.2012.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SÉRGIO ALBERTO BOTEZINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AIRTON DA SILVA MAGALHÃES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO ALBERTO BOTEZINI - 

OAB:8189-B MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz André Bezerra 

Marques de Sá - OAB:8376-B/MT

 Processo n.º 807-82.2012.8.11.0045.

Compulsando o processo, depreende-se que foi proferida sentença, que 

julgou improcedente a pretensão reconvencional e condenou o requerido 

no pagamento de honorários de sucumbência, arbitrados no percentual de 

10% do valor atribuído à causa (fls. 221/224). O exequente ajuizou, logo 

em seguida, pedido de cumprimento de sentença e deixou de veicular o 

demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, indicando somente o 

valor que entende devido, incluindo, também, percentual de honorários, 

para a fase de cumprimento de sentença, sobre base de cálculo indevida 

(fl. 244).

Não se pode olvidar, neste tópico, que os honorários de advogado, na 

etapa de cumprimento de sentença, incidem em percentual sobre o valor 

da execução (e não sobre o valor da causa originária/subjacente) [art. 

523, § 1.º do Código de Processo Civil].

Portanto, diante desta moldura, considerando-se que o pedido de 

cumprimento de sentença visa a execução de obrigação excessiva e, 

também, não contém o demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, 

DETERMINO a intimação do exequente para que, no prazo de 10 (dez) 

dias: a) delimite, de forma correta, a quantia total devida, nos termos desta 

decisão; b) apresente o demonstrativo discriminado e atualizado do 

crédito, documento imprescindível conforme preconiza o art. 524 do 

Código de Processo Civil.

Lucas do Rio Verde/MT, em 11 de dezembro de 2017.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 119449 Nr: 245-34.2016.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSCAR MORAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO ALBERTO BOTEZINI - 

OAB:8189-B MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 13116

 Ante o exposto, REJEITO os embargos declaratórios e, como 

consequência, MANTENHO na íntegra o veredicto anteriormente 

lançado.DECLARO, outrossim, reaberto o prazo para apresentação de 

recurso [art. 1026 do Código de Processo Civil].Intimem-se.Lucas do Rio 

Verde/MT, em 11 de dezembro de 2017.Cristiano dos Santos Fialho,Juiz de 

Direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 108921 Nr: 3330-62.2015.811.0045

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL/MT, ESTADO DE 

MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIVAN LEITE DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Deiziane Padilha Silva 

Quintana - OAB:OAB MT 14834, JOSE CARLOS MOURA - OAB:16.233

 Intimação da parte requerida para ciência do teor do ofício de fls. 613, 

oriundo dos autos da carta precatória n.º 23494-89.2017.811.0041, em 

trâmite na Vara Especializada de Ação Civl Pública e Ação Popular de 

Cuiabá-MT, designando o dia 18/04/18 às 15 horas para inquirição da 

testemunha arrolada.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 38124 Nr: 3161-51.2010.811.0045

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA MARIA MONTEIRO PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVANIR LUIZ SBARDELOTTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEUDI GALLI - OAB:12.205

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANE MARCON - 

OAB:4660-B/MT, ANDRÉIA LEHNEN - OAB:10.752-B/MT, TATIANA 

MARIANI BARAZETTI - OAB:OAB/MT 21074

 Intimação das partes para ciência do teor do ofício n.º 1494/2017 da 3ª 

Vara Cível de Sorriso, comunicando a designação do dia 05/02/2018 às 

13:45 horas para realização da audiência na carta precatória n. 

7029-08.2017.811.0040 - código 176679.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 102103 Nr: 22117-76.2014.811.0045

 AÇÃO: Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com 

Cobrança->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVALDO RIBEIRO DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PANIFICADORA SABOR DO SUL LTDA ME, 

CLARINES APARECIDA MASSOLA GROSBELLI, JHONATAN MASSOLA 

GROSBELLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DJENANE NODARI - 

OAB:13824/MT, GILBERTO CRISTOFOLINI - OAB:15882/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 22117-76.2017.811.0045.

Intime-se o requerente para que, no prazo improrrogável de 20 (vinte) 

dias, providencie o depósito do valor da diligencia do oficial de justiça, sob 

pena de arquivamento do processo.

Lucas do Rio Verde/MT, em 11 de dezembro de 2017.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

4ª Vara
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Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 128572 Nr: 4847-68.2016.811.0045

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUAREZ MARIO SOUTO DEMINSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ FIGUEREDO DA SILVA - 

OAB:21214/O

 Vistos etc.,

1 – INDEFIRO o petitório de fls. 339/340, tendo em vista que o cálculo de 

pena de fl. 337 não merece correções, eis que corretamente observada 

como data base para progressão de regime a data da última prisão do 

recuperando, bem como os períodos de detração penal que o 

recuperando faz jus. Assim sendo, HOMOLOGO o cálculo de pena de fl. 

337, nos termos do referido documento, para os devidos fins.

 2 – Proceda–se a entrega de fotocópia da liquidação de pena ao 

recuperando.

3 – Dessa feita, aguarde-se o cumprimento do requisito objeto para 

progressão de regime.

4 – Às providências e expedientes necessários, observando-se as 

formalidades legais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 146344 Nr: 7085-26.2017.811.0045

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE CARLOS DA SILVA MACEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALAN VARDEL BIZARELLO 

DOS SANTOS - OAB:11840/MT

 Vistos etc.,

1 – Ante o teor da certidão de fl. 22, informando que o recuperando 

encontra-se preso provisoriamente na ação penal nº. 5950-76.2017 (id. 

144534), e considerando que o regime semiaberto na comarca de Lucas 

do Rio Verde/MT importa no estabelecimento de condições a serem 

cumpridas na residência do apenado, SUSPENDO o cumprimento da pena 

do recuperando no presente feito até eventual soltura do mesmo ou 

expedição de nova guia de execução penal, quando deverá ser levado 

imediatamente a conclusão com eventual liquidação de pena.

2 – Intimem-se. Dê ciência ao Ministério Público.

3 - Às providências e expedientes necessários, observando as 

formalidades legais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 145386 Nr: 6496-34.2017.811.0045

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL AZEREDO REDONDO ROCHA, JOÃO 

PAULO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL MARZARI - 

OAB:15507/MT, Jessica Cristina DallAlba - OAB:20278/O OAB/MT, 

JOSIMERI CARLA MARQUES MAZUTTI MORAES - OAB:20.034-MT

 ISSO POSTO, julgo PROCEDENTE EM PARTE a peça inicial acusatória, 

para o fim de CONDENAR o acusado JOÃO PAULO NASCIMENTO, 

qualificado nos autos, no crime descrito no artigo 157, § 2º, incisos I, II e 

V, do Código Penal; e ABSOLVER o acusado RAFAEL AZEREDO 

REDONDO ROCHA, qualificado nos autos, da imputação que lhe é feita no 

presente feito, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo 

Penal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 146785 Nr: 7412-68.2017.811.0045

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DE LUCAS DO RIO 

VERDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON NASCIMENTO MENEZES, TIAGO 

DE SOUZA CASTRO, JASSON VIEIRA DE ANDRADE, ERIKLES DANIEL 

GOMES DUARTE, THALES MEDEIROS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ FIGUEREDO DA SILVA - 

OAB:21214/O

 Vistos etc.,

Diante do teor do Habeas Corpus nº. 1012034-17.2017.8.11.0000 (fls. 

81/86), designo para o dia 18 de dezembro de 2017, às 15h15min, a 

realização da audiência para admoestação do conduzido Erikles Daniel 

Gomes Duarte.

Requisite-se o conduzido, devendo-se oficializar o diretor da unidade 

prisional para que apresente o conduzido na audiência acima designada 

com o equipamento de monitoramento eletrônico já devidamente instalado.

 Às providências e expedientes necessários, observando-se as 

formalidades legais.

5ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010916-14.2015.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ROZENIR PINHEIRO DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO DE MATOS OAB - MT0014561A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Numero do 

Processo: 8010916-14.2015.8.11.0045 REQUERENTE: ROZENIR PINHEIRO 

DOS SANTOS REQUERIDO: OI S.A Visto em correição. Inicialmente, 

determino que a Secretaria Judicial providencie a regularização dos 

registros de distribuição do processo, para efeito de retificar a natureza 

da demanda, visto que se trata de ação que objetiva concretizar 

cumprimento/execução de sentença. Intime-se a devedora, para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor do débito, consignando que, 

caso não o efetue no prazo assinalado, o montante será acrescido de 

multa de 10% (dez) por cento, com expedição de mandado de penhora e 

avaliação (CPC, art. 523, § 1º). Certificado o não pagamento do devido no 

prazo assinalado, expeça-se mandado de penhora e avaliação de tantos 

bens quanto bastem para pagamento da dívida. Efetuada a penhora e 

elaborado o respectivo auto, intime-se imediatamente a devedora, na 

pessoa de seu advogado, ou na falta deste, o seu representante legal, ou 

pessoalmente, para, querendo, oferecer impugnação no prazo de 15 

(quinze) dias, nos termos do artigo 525, do CPC. Intimem-se Cumpra-se. 

Lucas do Rio Verde-MT, 30 de novembro de 2017. Melissa de Lima Araújo 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000174-78.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE FERNANDA DE MATTOS WACHTMANN (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED NORTE DE MATO GROSSO - COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA ELISA DEL PADRE DA SILVA OAB - MT0015318S (ADVOGADO)

LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA OAB - MT0012089A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE Numero do Processo: 

1000174-78.2017.8.11.0045 REQUERENTE: ELIANE FERNANDA DE 

MATTOS WACHTMANN REQUERIDO: UNIMED NORTE DE MATO GROSSO - 

COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO Vistos. Ciente do r. acórdão. 

Intime-se a partes para tomar ciência do retorno dos autos, bem como 

requerer o que entender de direito no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena 

de arquivamento do feito. Expirado o prazo e nada sendo requerido, 

arquive-se com as cautelas de praxe. As providências. Cumpra-se, 
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expedindo-se o necessário. Lucas do Rio Verde/MT, 11 de dezembro de 

2017. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004839-40.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MADEVERDE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

TATIANA MARIANI BARAZETTI OAB - MT21074/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Sergio Narciso Guntzel (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Numero do 

Processo: 1004839-40.2017.8.11.0045 AUTOR: MADEVERDE INDUSTRIA E 

COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME RÉU: SERGIO NARCISO GUNTZEL 

Vistos. Determino que a Reclamante proceda a emenda à inicial no prazo 

de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento, art. 321, § único do CPC, a 

fim de que traga aos autos cópia legíveis dos documento pessoais, 

comprovante de residência em seu nome (cópia de fatura de consumo de 

energia elétrica, conta de consumo de serviços de telefonia, consumo de 

água, ou outro comprovante de endereço idôneo) contemporâneo ao 

ajuizamento da ação, o enquadramento empresarial e cartão CNPJ 

atualizado, nos termos do art. 8º, § 1º, inc. II da Lei 9.099/95 e Enunciado 

nº 135 do FONAJE. Intime-se e cumpra-se. Lucas do Rio Verde/MT, 14 de 

dezembro de 2017. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000989-75.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO ALEXANDRO DE LIMA PAULINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HEMELLY BURATTO OAB - MT0012243A (ADVOGADO)

CARLOS EDUARDO BELLOTTI DE REZENDE OAB - MT0010955A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ITALLO GUSTAVO DE ALMEIDA LEITE OAB - MT7413/O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE CERTIDÃO Diante da 

interposição do Recurso Inominado pela parte reclamada, INTIMO a parte 

reclamante/recorrida para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo 

legal. Lucas do Rio Verde - MT, 15 de dezembro de 2017. Fabio Lucio da 

Silva Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001258-17.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

AMANDA DE OLIVEIRA MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOHNNY SANTOS DA SILVA OAB - RS76651 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

L. A. M. FOLINI COBRANCAS - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WANESSA CRISTINA DE ALMEIDA GARCIA OAB - MS0016208A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE CERTIDÃO Considerando a 

interposição de recurso inominado pela parte reclamada, INTIMO a parte 

reclamante/recorrida para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo 

legal. Lucas do Rio Verde - MT, 15 de dezembro de 2017. Fabio Lucio da 

Silva Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004140-83.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

FABRICIO DE JESUS SARAIVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADSON SOUZA NOBRE OAB - MT0015308A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VENTURA ALONSO PIRES OAB - SP132321 (ADVOGADO)

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES OAB - MT0017603S (ADVOGADO)

WILSON ROBERTO PEIXOTO JUNIOR OAB - MT0008032A-B (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1004140-83.2016.8.11.0045 REQUERENTE: FABRICIO DE JESUS 

SARAIVA REQUERIDO: SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA Vistos etc. 

Dispensado o relatório, de acordo com o art. 38 da Lei nº. 9.099/95. As 

sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados nos 

artigos 2º e 38, ambos da Lei Federal nº 9.099/95 cc artigo 1.046, §§ 2º e 

4º do Novo Código de Processo Civil cc Enunciados nº 161 e 162, ambos 

do FONAJE. Primeiramente, não constitui demasia destacar, por oportuno, 

que, de acordo com expressivo/significativo entendimento jurisprudencial 

versando acerca da temática ‘sub judice’, a preexistência de histórico 

pretérito de anotações legítimas, de registros nos cadastros de 

inadimplentes, decorrentes de relações de direito material totalmente 

distintas, rechaça/afasta a caracterização da responsabilidade civil, fruto 

de danos morais, derivada da realização de nova inscrição, mesmo que 

realizada de forma irregular, pois o dever de indenizar deriva, como 

consequência direta, da imputação/atribuição, de forma indevida, da 

condição de inadimplente a alguém que, efetivamente, não detém este 

predicado/característica — ressalvado o direito ao cancelamento do 

registro indevido/irregular. Referida inscrição anterior, realizada em 

20/01/2016 (id 5552223, p. 7), em relação a débito cujo credor é diverso 

da requerida, não é objeto de ação judicial, consoante constatação 

realizada por esta juíza leiga, mediante pesquisa no Sistema de Processo 

Judicial eletrônico (PJe). Cabe registrar, por ser expressiva desse 

entendimento, a compreensão do tema consubstanciada através do 

enunciado da Súmula n.º 385 do Superior Tribunal de Justiça, que registra, 

de forma taxativa, que: “Da anotação irregular em cadastro de proteção ao 

crédito, não cabe indenização por dano moral quando preexistente legítima 

inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento”. Alega a parte autora, 

que houve restrição em seu nome referente a débito lançado pela 

empresa requerida. Afirma que não possui vínculo contratual com a 

reclamada. A empresa requerida não logrou êxito em comprovar a 

legalidade das negativações. Assim, alega como fato constitutivo do seu 

direito a ilegalidade da negativação e a ré deixou de instruir os autos com 

documento hábil que autorizasse o reconhecimento da legitimidade da 

cobrança do crédito, consoante alhures relatado. Por via de 

consequência, diante desta moldura, não obstante a existência de 

evidências concretas que demonstram, de maneira segura, a 

irregularidade do procedimento de inscrição do registro desabonador, 

considerando-se que subsiste, preexistente à nova inscrição irregular, 

histórico pretérito de anotações legítimas, que traduzem a existência de 

registros nos cadastros de proteção ao crédito, derivadas de relações de 

direito material totalmente distintas — o que, ‘ipso facto’, de forma 

automática e linear, se interpõe como obstáculo intransponível para a 

configuração da responsabilidade civil —, considero que, solução outra 

não resta, senão a que opta pela vereda do indeferimento do pedido 

indenizatório. Ante o exposto JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido vertido na peça inicial para o fim de: a) Declarar a inexistência dos 

débitos inscritos objetos da lide, e, como consequência, DETERMINAR a 

exclusão do nome da autora nos cadastros de inadimplentes, no que 

tange exclusivamente às obrigações jurídicas narradas no presente 

processo, dentro do prazo improrrogável de 05 (cinco) dias, sob pena de 

incorrer em multa diária arbitrada no valor de R$ 100,00 (cem reais), na 

hipótese de descumprimento da obrigação de fazer [art. 497 do 

CPC/2015]; b) Indeferir os demais pedidos; c) Declarar encerrada a 

atividade cognitiva, resolvendo-se o mérito do feito, com supedâneo no 

art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. Deixo de proceder à 

condenação em honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 

9.099/1995. Da mesma forma, fica a reclamada isenta do pagamento de 

custas judiciais, em razão do teor do art. 54 da Lei 9.099/1995. Nos termos 

do artigo 40 da Lei 9.099/95, remeto os autos para o MM. Juiz da 5ª Vara 

Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, para as providências cabíveis. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 17 de maio 

de 2017. Thuany Priscila Zuanazzi, Juíza Leiga. Vistos etc., I – Homologo a 

decisão proferida pela Juíza Leiga retro, conforme autoriza o artigo 40 da 
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Lei n. 9.099/95. II – Int. Lucas do Rio Verde/MT, 17 de maio de 2017. 

Cássio Luís Furim Juiz de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000538-84.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

VALDECI DE PAULA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE AZEVEDO ANTUNES OAB - MT0008843A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1000538-84.2016.8.11.0045 REQUERENTE: VALDECI DE PAULA 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos etc. Dispensado o relatório, de 

acordo com o art. 38 da Lei nº. 9.099/95. As sentenças nos Juizados 

Especiais obedecerão aos limites traçados nos artigos 2º e 38, ambos da 

Lei Federal nº 9.099/95 cc artigo 1.046, §§ 2º e 4º do Novo Código de 

Processo Civil cc Enunciados nº 161 e 162, ambos do FONAJE. A parte 

autora alega, em síntese, que teve seu talão de cheques furtado, e após 

tal infortúnio, teve seu nome negativado em virtude da devolução dos 

cheques. Todavia, sequer trouxe aos autos o Boletim de Ocorrência 

informando o ocorrido. Não sem propósito, o autor não comprova o fato 

constitutivo do pedido, e nesse campo, embora possível a inversão do 

ônus da prova, consonante autoriza o Código de Defesa do Consumidor - 

CDC, no art. 6º, inciso VIII, não é viável a transferência à parte ré, pois o 

ordenamento jurídico não permite a exigência de prova de conteúdo 

negativo. A possibilidade de inverter o ônus da prova, naquelas especiais 

circunstâncias, que o CDC autoriza, quais sejam, quando a alegação for 

verossímil ou for o consumidor hipossuficiente, segundo as regras 

ordinárias de experiência, não permite transferir automaticamente ao 

fornecedor, em qualquer circunstância, a obrigação de contraposição 

probatória negativa. Ora, deve se relegar, com a inversão, a produção 

daquelas provas que, devido a hipossuficiência do consumidor, não lhe é 

possível produzir, restando claro que a parte autora deveria ter juntado 

aos autos extrato da mencionada negativação. D’outra banda, no que 

tange ao pedido contraposto de condenação em litigância de má-fé, 

verifico que o mesmo não deve prosperar. E isso se justifica porque o 

demandado não fez qualquer prova quanto à alegada conduta ilícita do 

autor, tampouco que tenha sofrido qualquer espécie de prejuízo em razão 

da mesma, de forma que a improcedência do pedido contraposto é medida 

que se impõe. Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado 

na petição inicial, bem como o pedido contraposto e, como consequência, 

Declaro encerrada a atividade cognitiva, resolvendo-se o mérito do feito, 

com supedâneo no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. 

Deixo de proceder à condenação em honorários advocatícios, na forma do 

art. 55 da Lei 9.099/1995. Da mesma forma, fica o autor isento do 

pagamento de custas judiciais, em razão do teor do art. 54 da Lei 

9.099/1995. Nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95, remeto os autos para 

o MM. Juiz da 5ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, para as 

providências cabíveis. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Lucas do Rio 

Verde/MT, em 20 de setembro de 2016. Thuany Priscila Zuanazzi, Juíza 

Leiga. I. Homologo a decisão proferida pela juíza leiga, com fundamento no 

artigo 40 da Lei n. 9.099/95[1]. II. Int. Lucas do Rio Verde/MT, 23 de 

setembro de 2016. Gerardo Humberto Alves Silva Junior Juiz de Direito [1] 

Art. 40. O Juiz leigo que tiver dirigido a instrução proferirá sua decisão e 

imediatamente a submeterá ao Juiz togado, que poderá homologá-la, 

proferir outra em substituição ou, antes de se manifestar, determinar a 

realização de atos probatórios indispensáveis.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8020023-82.2015.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ANE CAROLINE DE SOUZA ROSSLER (REQUERENTE)

G. R. D. M. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT0018395A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLA DENES CECONELLO LEITE OAB - MT0008840A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Numero do 

Processo: 8020023-82.2015.8.11.0045 REQUERENTE: GABRIELA 

ROSSLER DE MELLO, ANE CAROLINE DE SOUZA ROSSLER REQUERIDO: 

AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S/A Visto etc., 1. Verifico que a 

Reclamante pleiteia o benefício da justiça gratuita declarando ser pobre na 

forma da lei, apesar de não constar nos autos documentos capazes de 

comprovar a situação de necessitada na forma exigida pelo artigo 2º, 

parágrafo único, da lei 1.060/50. Cumpre destacar, que a Constituição da 

República assegura assistência gratuita aos que comprovarem a 

necessidade, conforme art. 5º, inciso LXXIV: “o Estado prestará 

assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência 

de recursos”. 2. Assim, intimem-se a Reclamante para que no prazo de 10 

(dez) dias comprove de maneira cabal a impossibilidade de recolher o 

preparo recursal, sob pena de indeferimento do pedido. 3. Cumpra-se. 

Lucas do Rio Verde/MT, 24 de fevereiro de 2017. Gleidson de Oliveira 

Grisoste Barbosa Juiz de Direito em substituição legal.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 32588 Nr: 2213-46.2009.811.0045

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: RODRIGO DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RÁDIO REGIONAL CENTRO NORTE LTDA, 

KARIS COMUNICAÇÕES LTDA (TV CONQUISTA)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TARCISIO ALEXANDRE DE 

OLIVEIRA - OAB:6163/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLA REGINA DALL´AGNOL 

MÜLLER - OAB:11.603/MT, LIDIANE PAULA DE SOUSA - 

OAB:17437-B/MT, MARCO ANTONIO MENDES - OAB:11341-A/MT

 Vistos em correição.

Ante o decurso do tempo, intime-se o exequente para apresentar cálculo 

atualizado da divida, no prazo de 10 (dez) dias.

As providências.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 17156 Nr: 1896-92.2002.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO LUIZ PEGORINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARMANDO ALCANTARA DA ROSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDINÉIA MIQUELIN BERTAN - 

OAB:7.249-MT, VALDIR MIQUELIN - OAB:4613/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JANICE MARIA LONGHI 

GIOTTO - OAB:8699/MT

 Visto em correição.

Dispensado o relatório.

Trata-se de execução de titulo extrajudicial proposta por PEDRO LUIZ 

PEGORINI em face de ARMANDO ALCANTRA DA ROSA, visando o 

recebimento do valor de R$ 22.191,77 (vinte e dois mil cento e noventa e 

um reais e setenta e sete centavos).

Verifica-se que as fls. 148, foi determinado a intimação do autor para 

indicar bens passiveis de penhora, sob pena de extinção, no entanto o 

autor se manifestou as fls. 151, requerendo apenas a reconsideração da 

citada decisão.

Analisando os autos, não constam bens a ser penhorado.

Desta forma, com fulcro no artigo 53, § 54º da Lei n. 9.099/95, JULGO 

EXTINTO O FEITO, ante a ausência de bens penhoráveis.

Expeça-se certidão de crédito em favor do exequente, encaminhando-se 

aos órgãos de restrição de crédito para anotação, nos termos do artigo 

782, § 3° do Código de Processo Civil.

Após, ao arquivo com as baixas e anotações necessárias.

Intimem-se. Publique-se.

 Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 20039 Nr: 1341-36.2006.811.0045
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 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSICLER S. B. VENSON - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REFLORESTAR EMPREENDIMENTOS 

FLORESTAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANE MARCON - 

OAB:4660-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE WILLIAM DE 

ANDRADE - OAB:10.295

 Vistos.

Observa-se na petição de fls. 139/142, que a autora pretende cobrar os 

honorários advocatícios, em fase de cumprimento de sentença, no 

percentual de 10%.

Ocorre que na fase do cumprimento de sentença no âmbito do juizado 

especial, é permitida apenas a aplicação de multa.

 Quanto aos honorários advocatícios, consoante dispõe o ENUNCIADO 97 

do FONAJE, que os honorários são indevidos:

"A multa prevista no artigo 523, § 1ª, do CPC/2015 aplica-se aos Juizados 

Especiais Cíveis, ainda que o valor desta, somado ao da execução, 

ultrapasse o limite de alçada; a segunda parte do referido dispositivo não é 

aplicável, sendo, portanto, indevidos honorários advocatícios de dez por 

cento."

Isto posto, intime-se a autora para juntar cálculo do débito, observando os 

requisitos da condenação e do citado artigo, no prazo de 10 (dez) dias.

Apresentado novo cálculo, concluso para deliberação.

 As providências. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 20486 Nr: 1680-92.2006.811.0045

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABIANE COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURO DOS SANTOS FRANCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEZAR KREIN - OAB:7350-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Intime-se a autora para juntar nos autos planilha de cálculo atualizada, bem 

como matricula do imóvel atualizada, no prazo de 10 (dez) dias.

Após, conclusos para análise do pedido de fls. 164.

As providências.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 33852 Nr: 3483-08.2009.811.0045

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO SOUZA DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LIDIANE PAULA DE SOUSA - 

OAB:17437-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALAN VARDEL BIZARELLO 

DOS SANTOS - OAB:11840/MT, GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:261030/SP, JOSÉ ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - 

OAB:MT/19.081-A, SANDRO PISSINI ESPÍNDOLA - OAB:6.817-MS, 

SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - OAB:MT/14.258-A

 Vistos.

Primeiramente, determino que a Secretaria providencie a regularização dos 

registros de distribuição do processo, para efeito de retificar a natureza 

da demanda, visto que se trata de ação que objetiva concretizar 

cumprimento/execução de sentença.

Após, intime-se a parte executada, para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, efetue o pagamento do valor do débito conforme calculo apresentado 

no Id. 9082487, sob pena de ser acrescido ao valor multa de 10% (dez por 

cento), nos termos do art. 523, § 1º, do Código de Processo Civil e 

Enunciado 97 do FONAJE, “A multa prevista no art. 523, § 1º, do CPC/2015 

aplica-se aos Juizados Especiais Cíveis, ainda que o valor desta, somado 

ao da execução, ultrapasse o limite de alçada; a segunda parte do referido 

dispositivo não é aplicável, sendo, portanto, indevidos honorários 

advocatícios de dez por cento".

Não havendo cumprimento espontâneo da condenação no prazo fixado, 

certifique-se.

 No caso eventual pagamento sobre valor incontroverso, expeça-se o 

competente Alvará.

 Defiro o substabelecimento de fls. 173, promovam-se as anotações 

necessárias para os novos patronos recebam as intimações.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 35273 Nr: 373-64.2010.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ABEL SGUAREZI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI TELECOMUNICAÇÕES SUCESSORA DA 

BRASIL TELECOM S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Abel Sguarezi - OAB:8.347/MT, 

ITAMAR DE CAMARGO VIEIRA JUNIOR - OAB:13224, PAULO HENRIQUE 

GAIVA MUZZI - OAB:8337/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MIRANDA LIMA - 

OAB:131241-A, Marinalva de Matos Santana - OAB:

 Vistos em correição.

Cumpra-se os itens, 2 e 3 da determinação de fls. 288.

Após, arquive-se com as advertências de praxe.

As providências.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

6ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000558-75.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

M. C. C. A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WANESSA FERREIRA RODRIGUES OAB - GO41134 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED VALE DO SEPOTUBA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO 

(RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FRANCISMAR SANCHES LOPES OAB - MT0001708A-B (ADVOGADO)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

DESPACHO Inicialmente determino a intimação da autora, para se 

manifestar sobre a contestação (Id. 6861276) e documentos que a 

acompanham (Ids. 6843550 a 6861438). Tendo em vista a informação de 

que a parte requerida, não foi intimada para audiência de conciliação 

anteriormente agendada, assim visando a possibilidade de acordo, 

designo dia 26 de abril de 2018, às 16:00 horas, para audiência de 

conciliação. Intimem-se as partes pessoalmente e seus respectivos 

procuradores, da data da audiência acima agendada. Cumpra-se. 

Expeça-se o necessário. GISELE ALVES SILVA JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000486-88.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

AGNALDO MARCOS DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDENIR RIGHI OAB - MT8484/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

M. DIESEL CAMINHOES E ONIBUS LIMITADA (RÉU)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

DESPACHO Intime-se o autor, para se manifestar sobre a devolução do 

AR de citação acostado sob o Id nº. 9700601, requerendo o que entender 

de direito, no prazo de 15 (quinze) dias. Cumpra-se. Expeça-se o 

necessário. GISELE ALVES SILVA JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001285-97.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

MARIA LUCILIA GOMES OAB - SP5835-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO ALBERTO BARBOSA DE SOUSA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEX BARBOZA ROCHA OAB - MT0019067A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

DESPACHO Inicialmente determino a intimação do requerido, por seu 

advogado, para se manifestar sobre a petição e documentos constantes 

dos Ids (8720222 a 266), no prazo de 15 (quinze) e, no mesmo prazo, 

deverá efetuar com o depósito da diferença, devidamente atualizada, até a 

data do depósito, no valor informado pela parte autora, no id acima 

especificado. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. GISELE ALVES SILVA 

JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004519-24.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DEUSA FIGUEIREDO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO SILVA DOS SANTOS OAB - MT19602/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

PROCESSO N.º 1004519-24.2016.8.11.0045 REQUERENTE: MARIA DEUSA 

FIGUEIREDO REQUERIDO (A): VIVO S/A. Vistos. Trata-se de 

RECLAMAÇÃO CÍVEL, tendo as partes acima qualificadas. Compulsando 

os autos (ID n° 5822540 - p. 03), verifica-se que fora requerido pela parte 

ré, que a requerente apresente comprovante original da negativação, 

devidamente expedido pelo órgão de proteção ao crédito, ou seja, 

SPC/SERASA ou CDL local, alegando que alguns operadores não 

possuem autorização para a emissão de extratos de negativação, e que a 

seu ver, o comprovante apresentado pela parte requerida fora expedido 

por operador incompetente. Assim, pugna para que a autora apresente o 

documento original de negativação. Pois bem. Apura-se dos autos, que o 

documento de ID n° 4365397 – p. 05 fora emitido pela CDL de Cuiabá, o 

que torna dispensável a apresentação de qualquer outro documento em 

substituição, para análise da demanda. Isso posto, indefiro pedido de 

apresentação de negativação suplementar. Defiro o pedido de inversão do 

ônus da prova, requerido pela parte autora, com fulcro no art. 6°, inciso 

VIII, do CDC, eis que a presente demanda versa sobre relação de 

consumo. Não há preliminares a serem analisadas, assim, declaro 

SANEADO o feito, remetendo-o à fase instrutória. Intimem-se as partes 

para que indiquem as provas que pretendem produzir, indicando a 

pertinência e objetivo da sua realização, sob pena de preclusão. Prazo: 15 

(quinze) dias. Cumpra-se, às providências necessárias. Lucas do Rio 

Verde, 15 de dezembro de 2017. Gisele Alves Silva Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004776-15.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA SUELI VAZ DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELA FLAVIA XAVIER MESQUITA OAB - MT19168/O (ADVOGADO)

AURELINA DO NASCIMENTO CAMPOS LIMA OAB - MT0019733A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE CARTA DE INTIMAÇÃO Dados do Processo: Processo: 

1004776-15.2017.8.11.0045; Valor causa: R$ 1.177,00; Tipo: Cível; 

Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7). AUTOR: SANDRA 

SUELI VAZ DOS SANTOS RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL LUCAS DO RIO VERDE, 15 de dezembro de 2017. Fica Vossa 

Senhoria devidamente INTIMADO(A), na qualidade de Advogado(a) do(a) 

Requerente, em razão da perícia determinada nos autos do processo 

acima indicado, a REALIZAR AS MEDIDAS NECESSÁRIAS PARA O(A) 

AUTOR(A) COMPARECER no dia 31/01/2018 (quarta-feira), às 08h30 ou 

às 13h30, por ordem de chegada, na Avenida Paraná 561-s, Centro, 

Lucas do Rio Verde, a fim de realizar perícia. Atenciosamente, Cristina 

Vargas Reis Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 6ª VARA DE LUCAS DO RIO 

VERDE E INFORMAÇÕES: AVENIDA MATO GROSSO, 1921, PALMEIRA 

DAS MISSÕES, LUCAS DO RIO VERDE - MT - CEP: 78455-000 - TELEFONE: 

(65) 35492787

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004691-29.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

VITORIA LUI DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT0011445A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE CARTA DE INTIMAÇÃO Dados do Processo: Processo: 

1004691-29.2017.8.11.0045; Valor causa: R$ 11.244,00; Tipo: Cível; 

Espécie/Assunto: PETIÇÃO (241). REQUERENTE: VITORIA LUI DA SILVA 

REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL LUCAS DO RIO 

VERDE, 15 de dezembro de 2017. Fica Vossa Senhoria devidamente 

INTIMADO(A), na qualidade de Advogado(a) do(a) Requerente, em razão 

da perícia determinada nos autos do processo acima indicado, a 

REALIZAR AS MEDIDAS NECESSÁRIAS PARA O(A) AUTOR(A) 

COMPARECER no dia 31/01/2018 (quarta-feira), às 08h30 ou às 13h30, 

por ordem de chegada, na Avenida Paraná 561-s, Centro, Lucas do Rio 

Verde, a fim de realizar perícia. Atenciosamente, Cristina Vargas Reis 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 6ª VARA DE LUCAS DO RIO VERDE E 

INFORMAÇÕES: AVENIDA MATO GROSSO, 1921, PALMEIRA DAS 

MISSÕES, LUCAS DO RIO VERDE - MT - CEP: 78455-000 - TELEFONE: (65) 

35492787

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004619-42.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

NELI ANA BRAUN BOURSCHEIDT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT0011445A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE CARTA DE INTIMAÇÃO Dados do Processo: Processo: 

1004619-42.2017.8.11.0045; Valor causa: R$ 11.244,00; Tipo: Cível; 

Espécie/Assunto: PETIÇÃO (241). REQUERENTE: NELI ANA BRAUN 

BOURSCHEIDT REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

LUCAS DO RIO VERDE, 15 de dezembro de 2017. Fica Vossa Senhoria 

devidamente INTIMADO(A), na qualidade de Advogado(a) do(a) 

Requerente, em razão da perícia determinada nos autos do processo 

acima indicado, a REALIZAR AS MEDIDAS NECESSÁRIAS PARA O(A) 

AUTOR(A) COMPARECER no dia 31/01/2018 (quarta-feira), às 08h30 ou 

às 13h30, por ordem de chegada, na Avenida Paraná 561-s, Centro, 

Lucas do Rio Verde, a fim de realizar perícia Atenciosamente, Cristina 

Vargas Reis Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 6ª VARA DE LUCAS DO RIO 

VERDE E INFORMAÇÕES: AVENIDA MATO GROSSO, 1921, PALMEIRA 

DAS MISSÕES, LUCAS DO RIO VERDE - MT - CEP: 78455-000 - TELEFONE: 

(65) 35492787

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004558-21.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON SUTIL (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUIDO ICARO FRITSCH OAB - MT19381/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE (RÉU)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

AUTOS N°: 1004558-21.2016.8.1.0045 AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANO 

MORAL E DANO MATERIAL AUTOR: NELSON SUTIL AUTOR (A): JUREMA 
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DE OLIVEIRA SUTIL REQUERIDO: MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE/MT 

VISTO. Trata-se de AÇÃO REPARAÇÃO DE DANO MORAL E MATERIAL 

proposta por NELSON SUTIL e JUREMA DE OLIVEIRA SUTIL, em face do 

MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE/MT. Intime-se a parte autora para que 

se manifeste requerendo o que entender de direito, no prazo de 15 

(quinze) dias, sobre a contestação e documentos a ela acostados, tendo 

em vista os termos do art. 350 do CPC. Intimem-se. Cumpra-se, às 

providências necessárias. Lucas do Rio Verde/MT, 15 de dezembro de 

2017. GISELE ALVES SILVA Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000096-84.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ANTONIO PAVEZI (AUTOR)

ADRIANA ALVES SOARES PAVEZI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANICE MARIA LONGHI GIOTTO OAB - MT0008699A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO (RÉU)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE Processo: 1000096-84.2017.8.11.0045 AUTOR: JOSE 

ANTONIO PAVEZI, ADRIANA ALVES SOARES PAVEZI RÉU: HSBC BANK 

BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO VISTOS. Trata-se de AÇÃO 

INDENIZATÓRIA DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS, em trâmite entre 

as partes acima identificadas. Digam as partes as provas que pretendem 

produzir, indicando, sua pertinência e o objetivo de sua realização, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de preclusão. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Lucas do Rio Verde/MT, 15 de dezembro de 

2017. GISELE ALVES SILVA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004620-27.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARIO BRACHT (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRA NISHIMOTO BRAGA SAVOLDI OAB - MT0009216A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE CARTA DE INTIMAÇÃO Dados do Processo: Processo: 

1004620-27.2017.8.11.0045; Valor causa: R$ 15.187,68; Tipo: Cível; 

Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7). AUTOR: MARIO 

BRACHT RÉU: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL LUCAS 

DO RIO VERDE, 15 de dezembro de 2017. Fica Vossa Senhoria 

devidamente INTIMADO(A), na qualidade de Advogado(a) do(a) 

Requerente, em razão da perícia determinada nos autos do processo 

acima indicado, a REALIZAR AS MEDIDAS NECESSÁRIAS PARA O(A) 

AUTOR(A) COMPARECER no dia 31/01/2018 (quarta-feira), às 08h30 ou 

às 13h30, por ordem de chegada, na Avenida Paraná 561-s, Centro, 

Lucas do Rio Verde, a fim de realizar perícia. Atenciosamente, Cristina 

Vargas Reis Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 6ª VARA DE LUCAS DO RIO 

VERDE E INFORMAÇÕES: AVENIDA MATO GROSSO, 1921, PALMEIRA 

DAS MISSÕES, LUCAS DO RIO VERDE - MT - CEP: 78455-000 - TELEFONE: 

(65) 35492787

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 95204 Nr: 2066-44.2014.811.0045

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SALETE SALVI SCHANTZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO DE ÁVILA - OAB:MAT. 

1903329*-1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARMEM CRISTINA 

GARBOSSA - OAB:MT/7389

 Vistos em correição.

Proceda a escrivania a juntada de petições/documentos pendentes, 

conforme sinalização do sistema Apolo.

Impulsione os autos para providências, acaso se faça necessário.

Após, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 81323 Nr: 530-66.2012.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANUSA CRISTINA VIEIRA DE SOUZA LIRA, 

VALDEMAR BARBOSA DE LIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LÍDER CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO VALTER 

DORNELLES DIAS - OAB:OAB/MT 9084-A

 Vistos em correição.

Intime-se a parte vencedora do v. Acórdão proferido para, querendo, 

requerer o que entenderem de direito, no prazo de 30 (trinta) dias.

Nada sendo requerido no prazo assinalado, remeta os autos à Central de 

Arrecadação e Arquivamento desta Comarca para as providências 

necessárias, nos termos do art. 5º e seguintes do Provimento n.º 

12/2017-CGJ.

Cumpra-se. Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 80719 Nr: 4794-63.2011.811.0045

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OZIEL CIPRIANO, CLEUDEIR V.C. CIPRIANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Pezzini - 

OAB:13.844-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

Cuida-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL, em tramite entre as partes 

acima identificadas.

Em petição de p. 57, o exequente informou a quitação integral da dívida, 

requerendo a extinção do feito.

Apresentou documentos às pp. 58/62 dos autos.

Assim, tendo em vista o adimplemento integral da obrigação, DECLARO 

EXTINTO o processo, nos moldes do artigo 924, inciso II, do Código de 

Processo Civil.

Custas remanescentes se houverem, pela parte executada.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo.

P. R. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 87840 Nr: 1689-10.2013.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANILDO JOSE DE VARGAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIAÇÃO NOVA INTEGRAÇÃO LTDA, 

COMPAHIA MUTUAL DE SEGUROS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDENIR RIGHI - OAB:8484/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO ROBERTO ROMÃO - 

OAB:209551/SP

 "[...] Não havendo mais preliminares a serem analisadas, declaro 

SANEADO o feito. Intimem-se as partes para que especifiquem as provas 

que pretendem produzir, indicando a pertinência e o objetivo de sua 

realização, sob pena de preclusão. Prazo: 15 (quinze) dias. Intimem-se, 

cumpra-se. Às providências necessárias."

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 89184 Nr: 5931-46.2012.811.0045

 AÇÃO: Impugnação ao Valor da Causa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBERTO CARVALHO BARRA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): COSTA SEMENTES E MÁQUINAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIO CALDEIRA BARRA - 

OAB:MT/13.465-A, LEONARDO DE LIMA BARRA - OAB:13.512-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Kamilla Espindola Ferreira - 

OAB:17746/MT

 Vistos em correição.

Inicialmente, traslade-se cópias da sentença e acórdão (pp. 34/37 e 60/66) 

à Ação Cautelar código: 81319.

Após, remeta os autos à Central de Arrecadação e Arquivamento desta 

Comarca para as providências necessárias, nos termos do art. 5º e 

seguintes do Provimento n.º 12/2017-CGJ.

Cumpra-se. Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 98688 Nr: 4939-17.2014.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ ALBERTO DALLAPRIA, ZELIA DOLLISNE 

DALLAPRIA, MARIZA APARECIDA DALLAPRIA, MARISETE DALLAPRIA, 

MARITANIA DALLAPRIA, MARIELE DALLAPRIA, RODRIGO DALLAPRIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRA N. B. SAVOLDI - 

OAB:9216/MT, LUCIANA DE JESUS RIBEIRO PINHO - OAB:7973-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Intime-se a parte autora, a fim de que informe os dados solicitados pelo 

INSS (p. 242). Prazo: 05 (cinco) dias.

 Com a juntada, abra-se vistas ao INSS para manifestação em igual prazo 

(05 dias).

Em seguida, conclusos.

Cumpra-se. Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 150010 Nr: 9660-07.2017.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Decisão->Procedimento de 

C u m p r i m e n t o  d e  S e n t e n ç a / D e c i s ã o - > P r o c e s s o  d e 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARTA GAMA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DO MATO GROSSO, MUNICIPIO DE 

LUCAS DO RIO VERDE-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 "[...] DEFIRO o pedido de cumprimento da liminar concedida nos autos da 

Ação Civil Pública n° 134073, que se estende à gestante MARTA GAMA 

DE SOUZA, e, em consequência, determino que os requeridos 

disponibilizem à gestante assistida, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) 

horas, o medicamento ENOXAPARINA SÓDICA 40 MG, de acordo com a 

quantidade e forma farmacêutica receitada e de forma contínua e 

ininterrupta, pelo período indicado na prescrição médica (pp. 13/14), sob 

pena de bloqueio de valores para aquisição do referido fármaco.Citem-se 

os requeridos, para o cumprimento da liminar concedida, em favor da 

gestante assistida.Apense-se aos autos nº. 7923-03.2016.811.0045 

(Código: 134073).Intimem-se. Cumpra-se, com a URGÊNCIA que o caso 

requer."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 92807 Nr: 87-47.2014.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO CONCEIÇÃO REIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO VIEIRA SERPA - 

OAB:12758/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THIAGO BRITO CUNHA 

MARANHÃO-PROCURADOR FEDERAL/PF-MT - OAB:

 Posto isto, JULGO PROCEDENTE a presente ação aviada por FRANCISCO 

CONCEIÇÃO REIS em face do INSS – INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL, condenando o réu a conceder ao autor o benefício previdenciário 

de auxílio-acidentário, a partir de 11.10.2013, (data da cessação 

administrativa, p. 20), nos termos do artigo 86, § 1º da Lei 8.213/91, 

descontadas as parcelas já pagas a título de auxílio acidente no trâmite 

processual, e, respeitada a prescrição quinquenal, conforme precedentes 

do STJ. Concedo tutela antecipada na sentença a fim de que o requerido 

proceda a implantação do benefício no prazo de 30 (trinta) dias a partir 

desta data, sob pena de multa de R$ 300,00 (trezentos reais) por dia de 

descumprimento. Deixo de proceder a remessa necessária dos autos a 

Instância Superior, posto que a decisão não está sujeita a reexame 

necessário, considerando que as prestações em atraso não 

ultrapassaram o limite fixado no art. 496, inciso I c/c § 3º, inciso I, do 

NCPC.Com o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo-se às 

anotações de estilo.P.R.I.C.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005088-88.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MARCOS DE SOUSA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAN AUGUSTO MENDES CAVALCANTE OAB - MT23345/O 

(ADVOGADO)

ANA PAULA ZINI DA CUNHA OAB - MT22905/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE (RÉU)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE AUTOS N.º 1005088-88.2017.8.11.0045 AÇÃO ORDINÁRIA DE 

COBRANÇA REQUERENTE: JOSE MARCOS DE SOUSA REQUERIDO: 

MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE VISTOS, ETC. Trata-se de AÇÃO 

ORDINÁRIA DE COBRANÇA, tendo as partes acima qualificadas. 

Dispensada a audiência de conciliação, com fulcro no art. 334, §4º, II do 

Novo Código de Processo Civil. Assim, cite-se o réu na forma requerida 

para, querendo, contestar a ação, nos termos do art. 336 e seguintes do 

CPC. Prazo: 30 dias (art. 335, III c/c art. 231, II e art. 183, todos do CPC). 

Cientifique-se o requerido que, não sendo contestada a ação, se 

presumirão aceitos, como verdadeiros, os fatos articulados pela autora 

(art. 341 do CPC). Defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita à 

parte Autora (art. 98, § 3º do NCPC). Intime-se a parte Autora. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Lucas do Rio Verde/MT, 14 de dezembro de 

2017. GISELE ALVES SILVA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-122 LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1002931-45.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

EVANDRO GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAYANE CARLETTO ZANETTE LUCION OAB - MT0016974A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

CARLOS ROBERTO COSTA (REQUERIDO)

CARLOS NATANIEL WANZELER (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE AUTOS N° 1002931-45.2017.8.11.0045 LIQUIDAÇÃO DE 

SENTENÇA VISTOS. Recebo a emenda a inicial. Proceda a Sra. Gestora, a 

regularização dos registros de distribuição do processo, conforme já 

determinado em decisão de ID n.º 10363632. Indefiro o pedido de tutela 

antecipada formulada pela parte autora, visando o recebimento dos 

valores investidos, vez que, não há nos autos comprovação do perigo de 

dano ou risco ao resultado útil do processo, por se tratar de um processo 

genérico oriundo de uma Ação Civil Pública em trâmite desde 2013, 

entendo portanto ausentes os requisitos autorizadores da medida de 

urgência. Citem-se os requeridos para, querendo, apresentar 

contestação, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 511, do CPC). No mesmo 

prazo da defesa, deverão os requeridos apresentarem todos os 

documentos existentes em seu cadastro relacionados à parte autora. Por 
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fim, destaco que existindo a possibilidade de acordo, manifestando-se 

qualquer das partes pela audiência de conciliação, esta poderá ser 

designada a qualquer momento, nada impedindo a sua realização durante 

o processamento do feito. Intime-se. Cumpra-se. Às providências 

necessárias. Lucas do Rio Verde/MT, 14 de dezembro de 2017. Gisele 

Alves Silva Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005137-32.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DELVINO DITADI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT0011445A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE AUTOS N.º 1005137-32.2017.8.11.0045 VISTOS. Trata-se de 

AÇÃO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO COM 

RECONHECIMENTO E AVERBAÇÃO DO PERÍODO RURAL, proposta por 

DELVINO DITADI em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL – INSS. É cediço que a presente ação demanda celeridade 

processual, eis que, se pretende adquirir aposentadoria, requerendo 

concessão de liminar para implantação do benefício pleiteado desde seu 

requerimento administrativo 01/09/2017 (ID n.º 11137105 – p. 16). Pois 

bem, tendo em vista a necessidade de verificação aprofundada dos 

requisitos ensejadores para a concessão da liminar postulada, necessário 

se faz que os documentos apresentados indicando o início de prova 

material, quanto ao tempo como segurado especial, sejam corroborados 

por depoimento de testemunhas, assim, postergo por ora, a concessão da 

liminar. A propósito, colaciono entendimento jurisprudencial dos Tribunais 

Regionais pátrios: TRF-4 - AGRAVO DE INSTRUMENTO AG 18888 RS 

2004.04.01.018888-0 (TRF-4), Data de publicação: 06/10/2004, Ementa: 

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. 

APOSENTADORIA POR IDADE. SEGURADO ESPECIAL. PESCADOR. 

AUSÊNCIA DE PROVA DO FUNDADO RECEIO DE DANO. 1. A antecipação 

da tutela é cabível quando comprovado o preenchimento de ambos os 

requisitos previstos no art. 273 do CPC. 2. Hipótese em que apenas o 

implemento do limite etário para a concessão do benefício e a presunção 

de que a atividade de pescador não é rentável não constituem 

fundamentos suficientes para demonstrar a efetiva urgência na 

concessão do benefício, a qual deve ser aferida a partir do exame das 

circunstâncias no caso concreto.3. Cassada a antecipação da tutela.4. 

Agravo de instrumento provido. Ainda nesse sentido: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. APOSENTADORIA RURAL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. 

IMPOSSIBILIDADE. 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito 

suspensivo interposto pelo INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - 

contra decisão que, em sede de Ação Ordinária deferiu pedido de 

antecipação dos efeitos da tutela, determinou a concessão do benefício 

de aposentadoria rural antes da audiência de instrução e julgamento. 2. 

Analisando os autos, verifica-se que muito embora exista início razoável 

de prova material baseado nos documentos apresentados com a inicial 

(cópia de certidão casamento, onde consta a profissão do marido da 

requerente como agricultor, ficha de inscrição do associado, emitida pelo 

sindicato de trabalhadores rurais, Certificado de Cadastro de Imóvel Rural 

- CCIR, e outros), tais documentos não são suficientes para comprovar em 

definitivo a condição de segurada especial, necessitando a sua 

complementação por meio da prova testemunhal, posto que a mesma ainda 

não fora produzida nos autos. 3. Ora, é firme o entendimento que, em 

sede de antecipação de tutela, não é razoável determinar-se a 

implantação de benefício de modo a impor à Fazenda Pública o imediato 

pagamento de valores, sobretudo em casos nos quais há a necessidade 

de dilação probatória. 4. Agravo de instrumento desprovido. (TRF-5 - AG: 

00031093120144059999 AL, Relator: Desembargador Federal Paulo 

Machado Cordeiro, Data de Julgamento: 30/09/2014, Segunda Turma, Data 

de Publicação: 02/10/2014). No entanto, a lei impõe obrigatoriamente a 

designação de audiência conciliatória, para que o Requerido possa 

oferecer a contestação, e requerer as provas necessárias. Não obstante, 

caso o Requerido apresente contestação nos autos, antes da audiência 

designada, consignando nela a impossibilidade de conciliação, por certo 

restará prejudicado o referido ato, oportunidade em que será aproveitada 

a data para realização da audiência de instrução e julgamento, 

dispensando desde já nova intimação. Ante o exposto, designo o dia 

08/05/2018, às 16h00min, para realização de audiência de conciliação, 

instrução e julgamento. Proceda a escrivania o agendamento do ato no 

sistema PJE. Cite-se o réu na forma requerida para, querendo, contestar a 

ação, nos termos do art. 336 e seguintes do CPC. Prazo: 30 dias (art. 335, 

III c/c art. 231, II e art. 183, todos do CPC). Cientifique-se o requerido que, 

não sendo contestada a ação, se presumirão aceitos, como verdadeiros, 

os fatos articulados pelo autor (art. 341 do CPC). Defiro os benefícios da 

assistência judiciária gratuita à parte Autora (art. 98, § 3º do NCPC). 

Intime-se a parte Autora. Cumpra-se, expedindo o necessário. Lucas do 

Rio Verde/MT, 14 de dezembro de 2017. GISELE ALVES SILVA Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA

Processo Número: 1004391-67.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE LUIZ MACIEL (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANE BARTH OAB - MT15223/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE AUTOS N. 1004391-67.2017.8.11.0045 VISTO. Trata-se de 

AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO C/ C 

TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECIPADA C/C CONVERSÃO DO 

AUXÍLIO-DOENÇA EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ, proposta por 

JOSÉ LUIZ MACIEL em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS, pugnando pela antecipação dos efeitos da tutela no 

sentido de compelir o requerido a concessão do benefício previdenciário 

de auxílio-doença, que foi indeferido administrativamente. Com a inicial 

juntou documentos. É o relato do necessário. Decido. De acordo com 

sistemática do novo Código de Processo Civil, a tutela provisória pode 

fundamentar-se em urgência ou evidência (art. 294). A tutela provisória, 

tanto de urgência quanto de evidência, permite que o titular do direito 

comece a usufruir do bem (ou direito) que, aparentemente faz jus, ainda 

durante o curso do processo. Segundo o art. 300 do novo Código de 

Processo Civil, para o deferimento da tutela de urgência há de ser 

observando dois elementos, quais sejam: probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Considerando os 

elementos de cognição existente nos presentes autos, tenho que o autor 

conseguiu demonstrar ‘prima facie’ a probabilidade de seu direito. Isso 

porque, segundo dicção legal (artigo 59 da Lei 8.213/1991), “o 

auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando 

for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado 

para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 

(quinze) dias consecutivos”. Portanto, a concessão do referido benefício 

previdenciário está subordinada à comprovação dos seguintes requisitos 

legais: a) qualidade de segurado (Lei 8.213/91, art. 11, I, a); b) período de 

carência de 12 (doze) contribuições mensais (Lei 8.213/91, art. 25, I), 

salvo as exceções legais (Lei 8.213/91, art. 26, II); c) incapacidade para o 

exercício de atividade laborativa. No caso vertente, a qualidade de 

segurado do autor restou suficientemente demonstrada pela CTPS 

acostada em ID n.º 10519528, bem como pelo CNIS (ID n.º 10520190), 

comprovando tanto a carência exigida pela lei, quanto à qualidade de 

segurado. No tocante ao requisito da incapacidade laboral, o requerente 

apresentou laudos, exames, e atestados médicos, sendo o mais recente 

acostado em ID n.º 10521963, qual evidencia que é portador das 

seguintes patologias: Lumbago com ciática (CID 10 - M54.4), outros 

transtornos de discos intervertebrais (CID 10 – M51) e outras artroses 

(CID 10 – M19), bem como demostra que o requerente esta incapacitada 

para o exercício de qualquer atividade profissional por tempo 

indeterminado. Impende registrar, ainda, que o art. 62 da Lei nº 8.213/91 

impõe que o benefício de auxílio-doença concedido ao segurado só 

cessará quando houver sua reabilitação ou, sendo ela impossível, quando 

for aposentado por invalidez. Vejamos: "Art. 62. O segurado em gozo de 

auxílio-doença, insusceptível de recuperação para sua atividade habitual, 

deverá submeter-se a processo de reabilitação profissional para o 

exercício de outra atividade. Não cessará o benefício até que seja dado 
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como habilitado para o desempenho de nova atividade que lhe garanta a 

subsistência ou, quando considerado não-recuperável, for aposentado 

por invalidez. Igualmente está caracterizado o perigo de dano ou o risco 

ao resultado útil do processo, pois se a tutela jurisdicional for concedida 

apenas ao final causará sérios danos ao autor, afetando a sua 

subsistência, considerando o caráter nitidamente alimentar do benefício. 

Em suma: a eficácia do provimento final estará seriamente comprometida 

caso os seus efeitos não sejam antecipados imediatamente, 

estabelecendo desde já o estado jurídico agredido pela não concessão do 

benefício previdenciário de auxílio-doença. Posto isso, estando presentes 

os requisitos do art. 300, do novo Código de Processo Civil, DEFIRO a 

tutela antecipada de urgência para determinar ao instituto-requerido a 

concessão do benefício de auxílio-doença ao autor JOSÉ LUIZ MACIEL, a 

partir desta data, o que deve ser feito no prazo de 30 (trinta) dias, sob 

pena de multa diária de R$ 200,00 (art. 297, CPC), mantendo a medida pelo 

prazo de 180 (cento e oitenta) dias, período considerado suficiente para 

realização da perícia médica. Findado o prazo de manutenção do 

benefício, sem a realização da perícia médica, e não ocorrendo 

recuperação, determino que a parte autora apresente aos autos, 

documentos médicos atualizados, datados em até 30 (trinta) dias, 

comprovando a permanência da incapacidade, para que se necessário 

seja prorrogado o prazo do auxílio doença concedido em sede de tutela 

antecipada, até que a perícia médica seja realizada. INTIME-SE o INSS, por 

meio da EADJ - Equipe de Atendimento a Demanda Judicial, Gerência 

Executiva, situada na Av. Getúlio Vargas, n.º 533, 4º Andar, Centro, CEP 

78.005-600, Cuiabá-MT, para que faça prova da implantação do benefício, 

DEVENDO CONSTAR NO MANDADO O NOME DO AUTOR, RG, CPF, DATA 

DE NASCIMENTO E NOME DA MÃE. No mais, a praxe e a própria 

experiência das conciliações a respeito da matéria versada nos presentes 

autos demonstram que a autarquia requerida não tem por hábito ou regra 

transacionar. Em razão do acima exposto é que, à luz da impossibilidade 

de conciliação entre as partes, dispenso a realização de audiência de 

conciliação, com fulcro no art. 334, § 4º, do CPC, assim, DETERMINO a 

citação do réu para, querendo, contestar a ação, nos termos do art. 336 e 

seguintes do CPC. Prazo: 30 dias (art. 335, III c/c art. 231, II e art. 183, 

todos do CPC). Cientifique-se o instituto requerido que, não sendo 

contestada a ação, se presumirão aceitos, como verdadeiros, os fatos 

articulados pelo autor (art. 341 do CPC). Proceda, a Secretaria, a 

nomeação do perito(a) no sistema AJG. O expert deverá apresentar o 

laudo no prazo de 30 (trinta) dias, a contar do início dos trabalhos. Caso 

o(a) perito(a) aceite a designação, arbitro os honorários periciais em R$ 

200,00 (duzentos reais), nos termos da Tabela V da Resolução n. 

CJF-RES-2014/00305, de 7 de outubro de 2014, do Conselho da Justiça 

Federal. Vale ressaltar que, a Medida Provisória nº 767, de 2017 foi 

convertida em Lei n.º 13.457, de 26 de junho de 2017, que altera a Lei nº 

8.213/91, a qual dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência 

Social, assim com base no art. 60 § 8º da Lei 13.457/17. É imprescindível 

que, nos laudos periciais produzidos nos processos, os peritos judiciais 

informem a data estimada em que o periciando estará suscetível de 

reabilitação, ou seja, a data possível de alta do segurado para que assim o 

magistrado possa fixar o prazo estimado para a duração do benefício. 

Quanto à apresentação dos quesitos, intime-se a parte Requerente para 

que no prazo de 15 (quinze) dias, caso queira apresente os quesitos. Por 

sua vez, em relação aos quesitos do INSS, junto cópia de quesitação 

apresentada ordinariamente pelo Instituto Requerido nas demandas 

previdenciárias. Assinalada data para realização da perícia, intimem-se as 

partes e os respectivos assistentes, se houverem, observando-se prazo 

razoável com intuito de evitar que reste frustrada a realização dos atos 

designados. O laudo pericial deverá ser entregue em cartório no prazo de 

30 (trinta) dias a contar da data da finalização da perícia. Entregue o 

laudo, manifestem-se as partes em 05 (cinco) dias. Não havendo 

solicitação de esclarecimentos, oficie-se à SECAD para pagamento dos 

honorários. Defiro a gratuidade da justiça. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Lucas do Rio Verde/MT, 15 de dezembro de 

2017. GISELE ALVES SILVA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005100-05.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JURACI ARRUDA DE BRITO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA ERGANG DA SILVA OAB - MT0011047A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE (RÉU)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE AUTOS N.º 1005100-05.2017.8.11.0045 AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MATERIAIS, MORAIS E PEDIDO ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DE 

URGÊNCIA REQUERENTE: JURACI ARRUDA DE BRITO REQUERIDO: 

MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE VISTOS, ETC. Trata-se de AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MATERIAIS, MORAIS E PEDIDO ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DE 

URGÊNCIA, em trâmite entre as partes acima identificadas. Sustenta o 

autor, que residia em uma casa de alvenaria de cerca 40 m2 com área que 

totalizava 120 m2 de construção em terreno localizado na estrada dos 

cuiabanos, mas que em 2013 veio a ser desalojado, sendo sua casa 

demolida pelo município, sem que houvesse ordem judicial ou oportunizada 

defesa. Aduz que foi-lhe prometido, naquela ocasião, seu enquadramento 

no Projeto Social Habitacional denominado Jaime Setti Fuji/Macucos, 

contudo até a presente DATA não foi contemplado com moradia. 

Argumenta que não possui residência fixa, e mora de favor, de modo que, 

o último aluguel que conseguiu pagar era de R$ 400,00 (quatrocentos 

reais) mensais. Expôs que já notificou a municipalidade, para que 

regularize sua moradia, mas até a presente data não obteve resposta 

alguma. Em consequência dos fatos narrados, requer a concessão de 

medida liminar, para fim de que o requerido providencie uma moradia ou o 

pagamento de um aluguel social ao requerente, sob pena de multa diária. 

Instruída a inicial com os documentos de ID n° 11110203 – pp. 01 a 15. 

Vieram-me os autos conclusos. É o breve relato. Decido. Pois bem, a 

antecipação dos efeitos de tutela jurisdicional é espécie de tutela de 

urgência, necessária à efetividade do processo, de feição excepcional e 

natureza satisfativa (não apenas conservativa, como é a cautelar), 

embora provisória e resultante de sumária cognição, que, nos termos do 

artigo 300 do Diploma Processual Civil, pressupõe relevante 

fundamentação; prova inequívoca da verossimilhança do alegado; 

fundado receio de dano irreparável ou lesão grave de difícil reparação; e 

ausência de perigo de irreversibilidade do provimento antecipado. Nesses 

termos, a prova inequívoca do direito do autor, capaz de levar o julgador 

ao convencimento da verossimilhança de suas alegações é o primeiro 

requisito que deve ser preenchido. Prova inequívoca é aquela sob a qual 

não paira mais nenhuma discussão, sendo suficiente a embasar o 

entendimento de que não se trata de matéria controvertida a necessitar 

maior dilação probatória. No caso em apreço, faz-se necessário o 

prestação de maiores esclarecimentos sobre os fatos, até porque se trata 

de medida extrema que deve ser tomada com cautela pelo julgador. De 

qualquer modo pela narração dos fatos, nota-se que houve um acordo 

entre as partes, ante a promessa do ente público de enquadramento do 

autor no Projeto Social Habitacional denominado Jaime Setti Fuji/Macucos, 

fato que nos leva a entender que o autor não foi desalojado de sua 

residência a força. Portanto, para maiores esclarecimentos e não 

havendo, neste momento, o preenchimento dos requisitos ensejadores da 

medida liminar suscitada, indefiro a tutela de urgência. Dispensada a 

audiência de conciliação, com fulcro no art. 334, §4º, II do Novo Código de 

Processo Civil. Assim, cite-se o réu na forma requerida para, querendo, 

contestar a ação, nos termos do art. 336 e seguintes do CPC. Prazo: 30 

dias (art. 335, III c/c art. 231, II e art. 183, todos do CPC). Cientifique-se o 

requerido que, não sendo contestada a ação, se presumirão aceitos, 

como verdadeiros, os fatos articulados pelo autor (art. 341 do CPC). Defiro 

os benefícios da assistência judiciária gratuita à parte Autora (art. 98, § 3º 

do NCPC). Intime-se a parte Autora. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Lucas do Rio Verde/MT, 15 de dezembro de 2017. GISELE ALVES SILVA 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1005152-98.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

HUMBERTO NONATO DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO NONATO DOS SANTOS OAB - MT0003286S (ADVOGADO)

FABIO SOUZA PONCE OAB - MT0009202A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RICHARD SHINJI OSUGUI (RÉU)

Magistrado(s):
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GISELE ALVES SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE AUTOS N.º 1005152-98.2017.8.11.0045 AÇÃO MONITÓRIA 

REQUERENTE: HUMBERTO NONATO DOS SANTOS REQUERIDO: RICHARD 

SHINJI OSUGUI VISTO. Expeça-se mandado monitório, citando-se a parte 

requerida para que efetue o pagamento da dívida principal, bem dos 

honorários advocatícios, fixados em cinco por cento do valor atribuído à 

causa, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do que recomenda o 

artigo 701, do Novo Código de Processo Civil. Consigne no referido 

mandado que, no prazo supra, poderá a requerida oferecer embargos 

monitórios, que suspenderão a eficácia do mandado inicial (art. 702, CPC). 

Advirta-o que caso não sejam opostos os embargos constituir-se-á em 

pleno direito o título executivo judicial, convertendo-se o mandado inicial 

em mandado executivo, nos termos do que dispõe o artigo 701, § 2°, do 

mesmo Codex. Na hipótese de cumprimento do mandado, ficará a parte 

requerida isenta do pagamento de custas (CPC, § 1º, do artigo 701). 

Intimem-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Lucas do Rio Verde/MT, 

15 de dezembro de 2017. GISELE ALVES SILVA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001071-09.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA CRISTINA LOPES SCORTECCI OAB - SP248970 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIS ANTONIO DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE PROCESSO N.º 1001071-09.2017.8.11.0045 VISTO. 

Considerando que em ID n.º 9014393, já houve a extinção do processo, 

diante do pedido de desistência da parte autora, HOMOLOGO apenas a 

desistência do prazo recursal. Conforme solicitado (ID n.º 9146766), todas 

as intimações e publicações, devem ser realizadas em nome dos 

advogados: CARLA CRISTINA LOPES SCORTECCI (OAB/SP 248.970, 

OAB/RJ 182.903, OAB/MG 153.682, OAB/MT 20.334-A, OAB/DF 45.443, 

OAB/ES 24.431), e EGBERTO HERNANDES BLANCO (OAB/SP 89.457, 

OAB/RJ 137.331, OAB/MG 104.034, OAB/MS 12470-A), devendo os 

demais patronos serem excluídos. Não há desbloqueios judiciais a serem 

realizados. Certifique-se o transito em julgado, após, arquivem-se os autos 

com as cautelas de estilo. P.R.I.C. Lucas do Rio Verde/MT, 15 de 

dezembro de 2017. GISELE ALVES SILVA Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000516-89.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BLENDA EMILIA CARVALHO MENDONCA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ABEL SGUAREZI OAB - MT0008347A (ADVOGADO)

ITAMAR DE CAMARGO VIEIRA JUNIOR OAB - MT0013224A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SAGA NICE COMERCIO DE VEICULOS PECAS E SERVICOS LTDA (RÉU)

RENAULT DO BRASIL S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

Marcos Adriano Bocalan OAB - MT0009566A (ADVOGADO)

ALMIR FRANCISCO DUTRA NETO OAB - MA8922 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

AUTOS N.º 1000516-89.2017.8.11.0045 AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE 

FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C PEDIDO 

DE TUTELA DE EVIDENCIA REQUERENTE: BLENDA EMILIA CARVALHO 

MENDONÇA REQUERIDO: SAGA NICE COMÉRCIO DE VEÍCULOS, PEÇAS E 

SERVIÇOS LTDA E RENAULT DO BRASIL S/A VISTOS, ETC. Trata-se de 

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE INDEZNIAÇÃO, tendo 

as partes acima identificadas. As partes entabularam acordo, conforme se 

verifica da petição constante do ID nº 9358157, requerendo a sua 

homologação. Pois bem, apura-se que o acordo fora assinado pelos 

respectivos advogados das partes, os quais possuem poderes para 

transigir, conforme procurações e substabelecimentos encartados Ids 

(6839390, 6839713, 6839706, 6839725 e 4827407), de forma que a 

homologação de rigor se impõe. Ante o exposto, HOMOLOGO, para que 

surtam seus jurídicos e legais efeitos o presente acordo havido entre as 

partes nos termos do art. 487, inciso III, alínea “b”, do NCPC. Cada parte 

arcará com o pagamentos dos honorários de seus respectivos 

advogados. Constam dos autos ainda os comprovantes dos pagamentos 

dos valores acordados, conforme Ids. 9541410, 9549117, 9549123 e 

9965669. Tendo em vista que a transação ocorreu antes da prolação da 

sentença, dispenso o pagamento das custas remanescentes, caso 

houver, conforme dispõe art. 90, § 3º do CPC. As partes renunciaram ao 

prazo recursal, assim, certifique-se a escrivania o trânsito em julgado, 

após, cumpridas as determinações acima, arquivando-se os autos com as 

anotações de praxe. P.R.I.C. Lucas do Rio Verde/MT, 15 de dezembro de 

2017. GISELE ALVES SILVA Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000351-42.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

GUIDO VACA CESPEDES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT0011445A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E 

EMPRESARIOS DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE AUTOS N.º 1000351-42.2017.8.11.0045 AÇÃO ORDINÁRIA DE 

REVISÃO CONTRATUAL C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO, 

REPETIÇÃO DE INDÉBITO, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO 

DE TUTELA DE URGÊNCIA REQUERENTE: GUIDO VACA CESPEDES 

REQUERIDO: UNICRED MT - COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS 

OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO 

Vistos. Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE REVISÃO CONTRATUAL C/C 

CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO, REPETIÇÃO DE INDÉBITO, 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, 

tendo as partes acima indicadas. Compulsando os autos, verifica-se que 

foi indeferido a justiça gratuita em decisão de ID n° 5871754, bem como 

determinado a intimação do requerido para recolher as custas judiciais do 

feito, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de indeferimento da inicial. 

Certificou-se o decurso do prazo sem manifestação da requerente (ID n° 

9149211). Isso posto, JULGO EXTINTO o processo sem resolução de 

mérito, nos termos do art. 321, parágrafo único e art. 485, inciso I, ambos 

do Código de Processo Civil. P.R.I.C. Lucas do Rio Verde/MT, 15 de 

dezembro de 2017. GISELE ALVES SILVA Juíza de Direito

Segunda Entrância

Comarca de Água Boa

1ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001937-89.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

LASARO BARBOSA DE FARIA NETO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TAYNA MARIA DE SOUSA SANTOS OAB - MT0016065A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PIERO MILANI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001937-89.2017.8.11.0021 EXEQUENTE: LASARO 

BARBOSA DE FARIA NETO Considerando que a presente ação fora 

direcionada aos Juizados Especiais, tendo o requerente inclusive 

justificado a competência na petição inicial, e tendo a ação sido 

erroneamente distribuída na 1º Vara desta comarca, DECLARO 

incompetente a presente unidade jurisdicional, e determino a redistribuição 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1016018/12/2017 Página 221 de 613



ao presente feito ao Juizado Especial desta comarca. Cumpra-se. Água 

Boa, 15 de dezembro de 2017 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001943-96.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

RECON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALYSSON TOSIN OAB - MG0086925A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLEIDIANE TEIXEIRA MARTINS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001943-96.2017.8.11.0021 EXEQUENTE: RECON 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA Estando o feito, 

aparentemente, em conformidade com o artigo 783 da lei n.º 13.105, de 16 

de Março de 2015 (Código de Processo Civil) e tendo o exequente 

apresentado-se como o credor à quem a lei confere o título executivo 

(artigo 778 caput), cite-se o executado, nos termos do artigo 238 caput do 

diploma referido, para integrar a relação processual. A citação deverá ser 

pessoal, podendo, no entanto, ser feita na pessoa do representante legal 

ou procurador do executado, conforme disposição contida no artigo 242 

do regramento de regência. Conforme exige o artigo 250, inciso II, do 

diploma adjetivo cível, deve constar no mandado que a citação tem como 

finalidade a quitação do débito no prazo de 03 (três) dias (artigo 827, 

parágrafo 1º) ou, se for o caso, a apresentação de embargos à execução 

no prazo de 15 (quinze) dias (artigo 915 caput). O termo inicial para o 

pagamento será aquele previsto no artigo 829 caput (três dias a partir da 

citação), enquanto o termo inicial para a apresentação dos embargos será 

o do artigo 231 do Código de Processo Civil, excluído, no presente caso, a 

benesse do artigo 229 do diploma citado. Acaso intencione o executado 

apresentar embargos à execução, deverá fazê-lo por meio de distribuição 

por dependência ao presente feito, o qual será autuado em apartado, 

devendo a resistência ser instruída com cópias das peças processuais 

relevantes. Fixo desde já os honorários advocatícios no valor de 10% 

(dez por cento) do montante do débito, a par do que preceitua o artigo 827 

do Código de Processo Civil, patamar este que será reduzido pela metade 

no caso de tempestivo e integral pagamento (artigo 827, parágrafo 1º) ou 

elevado até o montante de 20% (vinte por cento) no caso de rejeição dos 

embargos ou se houver significativa dificuldade no atingimento da 

finalidade do procedimento, considerando para tal o trabalho realizado pelo 

causídico representante do exequente. Não sendo verificado nos autos o 

recolhimento das custas do oficial de justiça para a prática dos atos 

determinados na presente decisão, e considerando que, de acordo com o 

artigo 82 caput do Código de Processo Civil, é dever da parte antecipar o 

pagamento das despesas de atos por si requeridos, determino que seja o 

requerente intimado da presente decisão, salientado que, se houver 

necessidade da prática de ato por meio de oficial de justiça e não for o 

requerente beneficiário da gratuidade judiciária, deverá comprovar nos 

autos o recolhimento das custas no prazo descrito no artigo 218, 

parágrafo 3º do Código de Processo Civil, sob pena de não expedição do 

mandado e extinção do processo nos termos do artigo 290 caput do 

Código de Processo Civil. Saliento que o valor da diligência e os 

parâmetros para o seu cálculo encontram-se claramente delimitados na 

Portaria 14/2016, da Diretoria de Foro da Comarca de Água Boa, datada de 

05 (cinco) de Abril de 2016, sendo que em relação aos processos 

distribuídos por meio do sistema PJE, o campo “número identificador” deve 

ser preenchido com a numeração que convencionou-se chamar de 

“máscara do processo”, que corresponde aos 03 (três) números antes do 

dígito, acompanhado dos 02 (dois) números posteriores, sendo que o 

parâmetro é o número único do processo (Ex.: no processo n.º 

1000123-45.2017.811.0021, o número identificador seria 12345). 

Cumpra-se. Água Boa, 15 de dezembro de 2017 Alexandre Meinberg 

Ceroy Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001949-06.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

POLIJUTA INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE MARCONDES MAITSCHUK OAB - PR76241 (ADVOGADO)

ARLI PINTO DA SILVA OAB - PR20260 (ADVOGADO)

JORGE WADIH TAHECH OAB - PR15823 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NUTRICIONAL RACOES E NUTRIMENTOS LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001949-06.2017.8.11.0021 EXEQUENTE: POLIJUTA 

INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA Não tendo ocorrido o 

recolhimento das custas processuais, determino a intimação do 

requerente para que o faça no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

cancelamento da distribuição. Cumpra-se. Água Boa, 15 de dezembro de 

2017 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001966-42.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

AGRO AMAZONIA PRODUTOS AGROPECUARIOS S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DECIO JOSE TESSARO OAB - MT3162/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VILMAR ANTONIO DEBASTIANI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001966-42.2017.8.11.0021 EXEQUENTE: AGRO 

AMAZONIA PRODUTOS AGROPECUARIOS S.A. Malgrado tenha a parte 

juntado aos autos uma guia de pagamento de custas devidamente 

recolhida, vemos que houvera a sua errônea emissão, eis que 

desvinculada do presente feito. Tanto é que o sistema PJE sequer acusa o 

seu recolhimento. Diante do exposto, determino que seja o exequente 

intimado para, no prazo de 10 (dez) dias, recolher devidamente as custas 

processuais, sob pena de cancelamento da distribuição. Ressalto que não 

há possibilidade de aproveitamento de custas recolhidas de forma 

equivocada, devendo a parte utilizar-se dos meios ordinários para a 

devolução de valores. Cumpra-se. Água Boa, 15 de dezembro de 2017 

Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 103390 Nr: 4396-52.2015.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lusemy Cavalcante dos Santos Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Itaucard S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pedro Henrique Ribeiro de 

Carvalho - OAB:20700-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIA BUMLAI ALVES 

PINTO - OAB:17300/B

 Conforme deliberado à fl. 74, converto a indisponibilidade em penhora e, 

por consequência, promovo nesta data a transferência eletrônica da 

importância bloqueada para conta única.

 No mais, proceda à vinculação dos valores ao presente feito e então, 

retornem-me conclusos para expedição de alvará.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 87991 Nr: 2424-18.2013.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: UdSL, MEdSL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SLdCdSDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Uenderson da Silva Lopes - 

OAB:1.166.472-2, Vanderlei Martins de Oliveira Junior - 

OAB:OAB/MT 13989-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 8184-A

 O artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil prevê expressamente 

que:

Art. 924. Extingue-se a execução quando:

(...)
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II - a obrigação for satisfeita;

 No caso dos autos, percebe-se pela documentação encartada aos autos, 

que a parte demonstrou documentalmente a quitação da obrigação.

 Diante do exposto, nada mais resta a fazer no presente processo a não 

ser declarar a sua extinção.

 Assim sendo, julgo EXTINTA a presente execução, nos termos do artigo 

924, inciso II do Código de Processo Civil.

 Sem custas ou honorários.

 Considerando que a presente comarca é servida por bancos de dados 

eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos do 

Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença.

 Considerando que o peticionante de fls. 267 detém poderes específicos 

para receber, autorizo a expedição do alvará conforme requerido.

 Segue, anexo, o seu extrato.

 Intime-se pessoalmente o requerente acerca da liberação de valores em 

nome de seu causídico, especificamente expressamente o montante 

liberado.

 Dou esta por publicada com a inserção no sistema informatizado 

APOLO/TJMT.

 Intime-se e, após, independentemente de nova deliberação, arquivem-se 

os autos.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 18709 Nr: 1871-78.2007.811.0021

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Izidoro Miguel Lorini, Espolio de Luíz Anildo 

Brum da Costa, Marilene Machado da Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819, Gustavo R. Góes Nicoladelli - OAB:56918/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Greice Kelly Varela Silveira - 

OAB:14436, Selso Lopes de Carvalho - OAB:3556-B/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: A intimação do advogado da parte 

Exequente para que, no prazo de 10(dez) dias, promova o andamento do 

processo e requeira o que entender de direito, em termos de 

prosseguimento do feito, tendo em vista a manifestação do executado 

IZIDORO MIGUEL LORINI, colacionado às fls. 259/261.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 31622 Nr: 622-87.2010.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz Jose Stein

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wilson Massaiuki Sio Junior - 

OAB:9.661-A-MT, Wolcer Freitas Maia - OAB:18397-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, determino o arquivamento definitivo dos presentes 

autos, com a devida baixa no relatório estatístico e demais providências 

necessárias, conforme determinam as regras de regência cartorária, 

notadamente àquelas impostas por meio do Provimento n.º 41/2016-CGJ, 

que instituiu a 4º Edição da Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral de Justiça do Foro Judicial – CNGCJ/MT.Nos termos do 

artigo 462 caput da Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da 

Justiça do Estado de Mato Grosso – CNGCJ/MT, o processo que 

apresente saldo pendente de pagamento de custas ao FUNAJURIS após 

arquivado, somente poderá ser impulsionado mediante a integral quitação 

das custas pendentes, bem como do pagamento da taxa de 

desarquivamento.Sem condenação em custas ou honorários advocatícios 

na presente fase processual.Considerando que a presente comarca é 

servida por bancos de dados eletrônicos de registros e movimentações 

processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das 

Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - 

CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o 

registro da sentença.Dou esta por publicada com a inserção no sistema 

informatizado APOLO/TJMT.Arquivem-se os autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 32121 Nr: 1121-71.2010.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Isidoro Celso dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Darcy Motta

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Bubry Reimer dos 

Santos - OAB:8.543/MT, Marilene Mendes da Silva - OAB:3.945/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Candido Josadach Muller 

Santos - OAB:12.672-E/MT

 Na data de hoje, conforme extrato anexo, procedi à expedição do alvará 

para transferência dos valores ao requerente.

 Diante do valor do alvará, encaminhe cópia da presente decisão à 

Coordenadoria Financeira / Seção de Depósitos Judiciais do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, conforme determina o Ofício Circular 

n.º 11/2015/PRES, datado de 02 de Março de 2015.

 Intime-se o requerente para manifestar-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 98277 Nr: 1228-42.2015.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sebastião Pereira Gomes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sueli Vieira de Souza - 

OAB:14900-A/MT, Wilson Massaiuki Sio Junior - OAB:9.661-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 O art. 924, inciso II do Código de Processo Civil prevê expressamente 

que:

 Art. 924. Extingue-se a execução quando:

II – a obrigação for satisfeita;

 No caso dos autos, percebe-se pela documentação encartada aos autos, 

que a parte demonstrou documentalmente a quitação da obrigação.

 Diante do exposto, nada mais resta a fazer no presente processo a não 

ser declarar a sua extinção.

 Assim sendo, julgo EXTINTA a presente execução, nos termos do que 

estabelece o art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

 Sem custas ou honorários.

 Considerando que a presente comarca é servida por bancos de dados 

eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos do 

Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença.

Considerando que a advogada peticionante detém poderes específicos 

para receber, autorizo a expedição de alvará conforme requerido.

Segue, anexo, os extratos dos alvarás do principal e dos honorários.

 Dou esta por publicada com a inserção no sistema informatizado 

APOLO/TJMT.

 Intime-se e, após, independentemente de nova deliberação, arquivem-se 

os autos.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 105480 Nr: 5447-98.2015.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lira Maria Essewein

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joaquim Martins da Silva Neto, Maria das 

Graças Martins dos Santos, Alessandro Conceição Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Tiago Thoma Martins de Paula 

- OAB:11.954-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...). No entanto, a designação de audiência específica para tal em todo e 

qualquer feito é um tanto quanto utópica, eis que na grande maioria das 

vezes a controvérsia da demanda pode ser solvida e saneada num ato 

que, apesar de grandemente importante, pode dar-se de forma 

singela.Assim, com vistas à garantir a efetiva participação das partes na 

solvência da demanda e por não ser possível, com as informações 
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constantes nos autos, determinar quais provas podem ser produzidas, 

determino que sejam as partes intimadas para, no prazo de 10 (dez) dias, 

manifestarem-se acerca das questões de fato e direito controvertidas, 

bem como acerca da dinâmica probatória que entendem devida.Na 

oportunidade, devem as partes também, em relação aos pontos tidos por 

controvertidos bem como em relação ao ônus probante, especificar 

minudenciadamente as provas que pretendem produzir, sob pena de 

preclusão.Saliente-se que a mera alegação da parte que quer produzir 

todas as provas permitidas no ordenamento, ou a menção pura e simples 

de eventual modalidade probatória sem que seja alinhavada, em relação à 

ela, qualquer relação com o ponto alegadamente controvertido, será 

interpretada como ausência de especificação.Fica às partes facultado, 

nos termos do parágrafo 2º do artigo 357 e no prazo acima assinalado, a 

apresentação de negócio jurídico processual consistente na delimitação 

consensual das questões de fato e direito, a qual, se homologada, 

vinculará as partes e o juiz.Ficam as partes advertidas que a ausência de 

manifestação quanto aos pontos supostamente controvertidos ocasionará 

a impossibilidade de solicitar esclarecimentos ou ajustes, conforme 

preconiza o parágrafo 1º do regramento citado, sendo que a ausência de 

especificação minudenciada de provas ocasionará a preclusão da 

possibilidade de sua produção.Após, venham-me os autos conclusos para 

a solvência das eventuais questões processuais pendentes bem como 

para o efetivo saneamento do feito.Intime-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 114032 Nr: 4766-94.2016.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Imporcate Comércio de Peças Para Tratores Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALLAN ULLRICH ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALERIA GRECCO TEIXEIRA - 

OAB:12594

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de execução por quantia certa proposta por IMPORCATE 

COMÉRCIO DE PEÇAS PARA TRATORES LTDA., em face de ALLAN 

ULLRICH-ME.

 Realizados alguns atos processuais, restou deferida penhora online por 

meio do Sistema Bacen Jud, oportunidade em que foram constritados 

ativos financeiros de titularidade da parte executada.

 Ato contínuo, a exequente compareceu aos autos postulando a extinção 

do feito pelo pagamento, bem como a liberação em favor do executado, 

dos valores bloqueados (fl. 33).

 Vieram-me os autos conclusos.

 É o relatório. Decido.

 Estando a obrigação integralmente satisfeita, deve a presente execução 

ser extinta, em conformidade com as regras do art. 924, inciso II do Código 

de Processo Civil, in verbis:

 Art. 924. Extingue-se a execução quando:

II – a obrigação for satisfeita;

 Da mesma forma, de rigor o desbloqueio dos valores constritados nos 

autos, para que retornem à titularidade do executado.

 Assim, JULGO EXTINTA a presente execução, nos termos do que 

estabelece o art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

 Sem prejuízo, promovo nesta data, o desbloqueio das quantias 

constritadas à fl. 30-vs, para que retornem à titularidade da parte 

executada.

 Custas pela executada.

 Considerando que a presente comarca é servida por bancos de dados 

eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos do 

Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença.

 Dou esta por publicada com a inserção no sistema informatizado 

APOLO/TJMT.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 85622 Nr: 137-82.2013.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcelo Balerini de Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sergio Henrique Ewbank

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wilson Massaiuki Sio Junior - 

OAB:9.661-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: A intimação do advogado da parte 

Exequente para que, no prazo de 10(dez) dias, promova o andamento do 

processo e requeira o que entender de direito, em termos de 

prosseguimento do feito, tendo em vista a Certidão do Oficial de Justiça de 

fls. 98/99.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000766-97.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ACHILLES ROBERTO BASSO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

REYNALDO OLIVEIRA RUY OAB - MT0013895A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000766-97.2017.8.11.0021 AUTOR: ACHILLES 

ROBERTO BASSO Tratam-se os presentes autos de processo de 

conhecimento onde fora requerido, de forma incidental, uma tutela 

provisória de urgência. Aduz o requerente que firmara com o Estado de 

Mato Grosso uma avença que previa, de sua parte, a consecução de 

investimentos e, da outra parte, benefícios de isenção fiscal. Relata que o 

benefício de isenção fora revogado unilateralmente, razão pela qual está 

sofrendo prejuízos. Requer, em tutela provisória, a mantença das suas 

isenções. Intimado o requerido para manifestar-se, este quedou-se inerte. 

Vieram-me eletronicamente os autos conclusos. É o breve relatório do 

necessário. Passo à decisão. Fundamentação O artigo 273 caput da 

revogada lei n.º 5.869, de 11 de Janeiro de 1973 (antigo Código de 

Processo Civil), com a redação que lhe foi dada pela lei n.º 8.952/94, 

inovando no ordenamento jurídico, passou a permitir – de forma genérica - 

que o magistrado antecipasse os efeitos da tutela pretendida na inicial 

quando, havendo prova inequívoca, se convencesse da verossimilhança 

da alegação do requerente. Com o advento da lei n.º 13.105, de 16 de 

Março de 2015 (Código de Processo Civil), houvera uma substancial 

alteração no tema, eis que diferentemente do anterior regramento que 

tratava das decisões antecipatórias de tutela e dos procedimento 

cautelares, houvera agora a expressa previsão das tutelas provisórias, 

dividindo-as em tutelas de urgência e evidência. No caso dos autos, como 

já dantes referido, a parte postulou por uma tutela de urgência de forma 

incidental, requerendo ainda o seu conhecimento initium litis (liminarmente). 

O artigo 300 caput do Código de Processo Civil especifica quais os 

elementos necessários para a concessão do que fora requerido: Art. 300. 

A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. Verifica-se, portanto, que dois são os 

requisitos para a concessão da tutela de urgência, qual seja a 

probabilidade do direito (requisito genérico) e o perigo de dano ou o risco 

ao resultado útil do processo (requisitos alternativos, os quais devem, ao 

menos um deles, cumular-se com o primeiro). A probabilidade do direito 

nada mais é do que a presença do já consagrado requisito declinado no 

conhecido termo latim fumus boni iuris, acrescido de uma qualificadora de 

veracidade, ou seja, a existência de plausibilidade verossímel do direito 

alegado. Não se trata de prova irrefutável, posto que se assim pudesse 

ser considerada tal já levaria a possibilidade da concessão de uma tutela 

de evidência. Tendo o legislador expressamente exigido, para a 

concessão da tutela de urgência, que haja a probabilidade do direito 

invocado, evidentemente que as meras alegações da parte, por mais 

relevantes que sejam, não tem o condão de permitir o provimento de uma 

decisão em desrespeito ao contraditório diferido. Assim, as alegações da 

parte devem encontrarem-se acompanhadas de um mínimo de prova que 

seja de sua existência. Diferentemente do que - por uma análise 

meramente semântica - pode parecer, a probabilidade do direito não é o 

que se apresenta semelhante à verdade, mas sim o que se pode inferir 

sobre a base corroborativa do que já consta nos autos como elementos 

de prova. Noutras palavras, somente teria o atributo de provável as 

alegações que contivessem em seu bojo o necessário nexo com os 

elementos de prova já anteriormente produzidos. No caso presente, sendo 
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possível ad initium verificar que o autor não produziu uma mínima prova 

que corrobore as suas alegações, já seria caso de refutar de plano o 

pedido incidental, já que a probabilidade do direito é pressuposto 

procedimental da caracterização da necessidade da concessão do bem 

pretendido liminarmente. A probabilidade do direito seria o equivalente à 

verossimilhança da alegação, requisito do anterior ordenamento jurídico 

para a medida que se pleiteia. O juízo de verossimilhança é aquele que 

permite chegar a uma verdade provável sobre os fatos ou, no dizer de 

Bedaque, um “elevado grau de probabilidade da versão apresentada pelo 

autor” (BEDAQUE, José dos Santos. Tutela Cautelar e Tutela Antecipada: 

Tutelas Sumárias de Urgência, 3 ed., 2003, p. 336). Na lide balizada, a 

probabilidade do direito encontra-se ausente, posto que não há nos 

argumentos empreendidos pela parte o nexo com o que já encontra-se de 

plano comprovado. Assim, vemos que no presente caso a ausência da 

probabilidade do direito invocado deriva diretamente da ausência da prova 

substancial dos fatos. Isso porque, malgrado alegue o requerente que 

suas isenções fiscais foram suspensas de forma unilateral, não é isso 

que se verifica com a documentação colacionada ao feito. Assim se 

verifica pois, na decisão consta no ID 8332877, o Presidente do Conselho 

Estadual de Desenvolvimento Empresarial – CEDEM não revogara nenhum 

benefício fiscal do requerente de forma direta, mas somente excluíra da 

empresa requerente a possibilidade de comercialização de alguns 

produtos que não detinham o devido Classificação Nacional de Atividades 

Econômicas – CNAE. Ora, baseado em tal decisão, pode-se concluir 

claramente que fora o requerente quem dera causa à tal situação, eis que 

não efetivou, de forma correta, o cadastramento dos produtos cuja 

comercialização/transformação ele trabalhava. Além do mais, não consta 

nenhuma evidência – mínima sequer – de que quaisquer incentivos fiscais 

foram revogados, sendo evidente que, se o requerente produz menos, 

menos impostos teria que pagar, e menos isenções terá. Portanto, 

necessário seria, para a concessão da tutela incidental requerida, que 

este órgão julgador, diante das evidências já produzidas na petição inicial, 

convencesse-se da existência fundada do direito pleiteado e, no caso 

presente, tal convencimento não ocorrera pelos motivos já declinados. 

Diante de tais premissas, impossível é o deferimento da tutela de urgência 

de forma incidental, da maneira como pretendida na inicial, posto que, 

como dantes já alinhavado, as meras alegações da parte, desprovidas de 

uma comprovação documental de sua veracidade, não podem conduzir o 

juízo a uma decisão sem que a outra parte seja ouvida, ainda que tais 

alegações sejam eivadas de eloquência e relevância. Isto posto, nego, por 

hora, a tutela de urgência pleiteada, sem que haja qualquer impedimento 

para sua análise posterior. Não sendo caso, ad initium, de indeferimento 

da petição inicial ou improcedência liminar do pedido, cite-se o requerido, 

nos termos do artigo 238 caput da lei n.º 13.105, de 16 de Março de 2015 

(Código de Processo Civil), para integrar a relação processual. A citação 

deverá ser pessoal, podendo, no entanto, ser feita na pessoa do 

representante legal ou procurador do réu, executado ou interessado, 

conforme disposição contida no artigo 242 do regramento de regência. 

Tratando-se a ação de ato originado por mandatário, administrador, 

preposto ou gerente, fica autorizada a citação nas pessoas de referidos 

indivíduos, à par do que dispõe o parágrafo primeiro do dispositivo citado. 

Acaso o requerido seja pessoa jurídica da Administração Direta (União, 

Estados, Distrito Federal, Municípios e suas respectivas autarquias e 

fundações de direito público), a citação deverá ser realizada perante o 

órgão de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial 

(artigo 242, parágrafo 3º). Tratando-se o objeto da demanda de matéria 

em que não admite-se a autocomposição (artigo 334, parágrafo 4º, inciso II 

do Código de Processo Civil), deixo de designar audiência de 

conciliação/mediação, nos termos do artigo 250, inciso IV do Código de 

Processo Civil. Conforme exige o artigo 250, inciso II, do diploma adjetivo 

cível, deve constar no mandado que a citação tem como finalidade a 

integração do citando na relação processual e também para que a parte, 

querendo, conteste a ação no prazo de 15 (quinze) dias O termo inicial 

para a apresentação da contestação será aquele previsto no artigo 231 

do Código de Processo Civil. Não sendo contestada a ação, 

presumir-se-ão verdadeiras somente as alegações de fato formuladas 

pelo autor na inicial, nos termos do artigo 344 caput do Código de 

Processo Civil, exceto se houver a incidência de quaisquer das 

disposições do artigo 345 do diploma citado. Havendo qualquer alegação, 

pelo réu, de fato modificativo, extintivo ou impeditivo do direito do autor ou 

se forem levantadas quaisquer arguições de questões previstas no artigo 

337 do Código de Processo Civil, deve o autor ser intimado, 

independentemente de nova deliberação, para manifestar-se no prazo de 

15 (quinze) dias, à par do que dispõe os artigos 350 caput e 351 caput do 

diploma normativo em apreço. Cumpridas as providências determinadas, 

venham-me os autos conclusos para julgamento conforme o estado do 

processo (Parte Especial, Livro I, Título I, Capítulo X). Cumpra-se. Água 

Boa, 15 de dezembro de 2017 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001866-87.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ODAIR ZONTA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO AUGUSTO MARQUES OAB - SP269871 (ADVOGADO)

EDSON FERNANDO RAIMUNDO MARIN OAB - SP213652 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CELSO MARQUES DE PADUA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001866-87.2017.8.11.0021 EXEQUENTE: JOSE 

ODAIR ZONTA Inicialmente, antes inclusive de analisar a possibilidade de 

receber a presente ação, insta trespassar uma questão de não somenos 

importância. Alega o autor, na inicial, que não detém condições de 

suportar as custas e despesas processuais bem como os honorários 

advocatícios, razão pela qual requer os benefícios da justiça gratuita. 

Instada a parte a comprovar referida alegação, nos termos do artigo 99, 

parágrafo 2º do Código de Processo Civil, não foram trazidos aos autos 

elementos robustos para a averiguação de tal situação. Portanto, resta 

fazermos uma breve elucubração sobre o tema, para então determinar o 

que segue: A lei que regulamentava a concessão da assistência judiciária 

aos necessitados era a bem conhecida lei n.º 1.060, de 05 de Fevereiro 

de 1.950. Conforme disposto no diploma em apreço (artigo 2º, parágrafo 

único): considera-se necessitado, para os fins legais, todo aquele cuja 

situação econômica não lhe permita pagar as custas do processo e os 

honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou da família. 

Referido regramento foi expresso em seu artigo 4º, alterado pela lei n.º 

7.510/86 que: Art. 4º. A parte gozará dos benefícios da assistência 

judiciária, mediante simples afirmação, na própria petição inicial, de que 

não está em condições de pagar as custas do processo e os honorários 

de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família Por uma perfunctória 

e isolada leitura do referido dispositivo haviam órgãos julgadores que se 

posicionavam no sentido de concluir que a mera alegação de 

hipossuficiência monetária – independentemente de qualquer 

comprovação – já seria fator apto à necessária concessão judicial dos 

benefícios da assistência judiciária integral e gratuita. Porém, a 

automaticidade da referida concessão não é ato consentâneo com a 

hodierna realidade processual pátria, posto que se assim 

concordássemos, o juiz estaria totalmente adstrito a toda e qualquer 

declaração, mesmo que não exprimisse ela a verdade dos fatos. Referida 

disposição legal fora recentemente, de forma expressa, revogada pelo 

artigo 1.072, inciso III da lei n.º 13.105, de 16 de Março de 2.105. A norma 

em apreço, que trata do novel Código de Processo Civil, trouxe um novo 

regramento ao tema. Resta então verificar como referida lei, ou alguns de 

seus dispositivos, passam pela filtragem constitucional. O artigo 5º da 

Carta Magna previu um rol não exaustivo de direitos e deveres individuais 

e coletivos, integrantes do extenso positivamento de direitos e garantias 

fundamentais. Dentre as expressões constitucionais de direitos, o inciso 

LXXIV do dispositivo constitucional comentado expressamente previu que: 

LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos A leitura do comando 

constitucional transcrito demonstra de forma patente que o atual 

regramento positivo nacional determina ao Estado a prestação de 

assistência jurídica integral e gratuita a todos aqueles que, de forma 

comprovada, forem insuficientes de recursos financeiros. Ao utilizar a 

expressão “comprovadamente”, quis de forma clara o legislador 

constituinte reservar a benesse estatal somente àqueles que realmente – 

repita-se, de forma comprovada – necessitem da assistência jurídica 

estatal ou privada. Partindo de tal premissa, é de se concluir que somente 

o indivíduo que realmente comprovar que não detém condições de 

suportar as custas e despesas processuais e os honorários advocatícios 

é que deteria direito à ser agraciado com o benefício da assistência 

judiciária gratuita. O entendimento em questão deriva diretamente do fato, 

dantes já trespassado, de que não pode o magistrado ser um mero 
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chancelador de declarações desprovidas de um mínimo que seja de 

comprovação de sua matéria, mormente quando o teor de tal declaração 

traz inúmeras consequências práticas e jurídicas. O próprio Código de 

Processo Civil, em seu artigo 99, parágrafo 2º, previu que: § 2o O juiz 

somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que 

evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de 

gratuidade (…). A leitura do referido dispositivo, após uma filtragem 

constitucional, demonstra que a existência de elementos que evidenciem a 

falta dos pressupostos processuais para a concessão da gratuidade 

cinge-se única e exclusivamente ao fato de que - conforme exige o artigo 

5º, inciso LXXIV da Constituição Federal - não produziu o autor um mínimo 

que seja de prova acerca de sua hipossuficiência monetária. Sendo as 

custas judiciárias um recolhimento de natureza claramente tributária, não 

pode o Poder Judiciário coadunar com práticas que indubitavelmente lesam 

o erário - e o aceitamento cego de todo e qualquer pedido de assistência, 

embasado somente em uma mera declaração desprovida de qualquer 

contextualização, é ato apto para tal. Não podemos olvidar que o 

ordenamento adjetivo civil pátrio fora específico ao prever a possibilidade 

de penalização do pretenso hipossuficiente declarante de má-fé, ao dispor 

em seu artigo 100, parágrafo único, que Parágrafo único. Revogado o 

benefício, a parte arcará com as despesas processuais que tiver deixado 

de adiantar e pagará, em caso de má-fé, até o décuplo de seu valor a título 

de multa, que será revertida em benefício da Fazenda Pública estadual ou 

federal e poderá ser inscrita em dívida ativa. (Grifos nossos). Por fim, é de 

bom alvitre consignar que, independentemente da comprovação – ainda 

que mínima – da pobreza do requerente, o que, por si só já demandaria a 

negativa dos benefícios da assistência judiciária, não se pode ignorar que 

a natureza do pleito aqui declinado demonstra, por um robusto conjunto 

indiciário, que a demanda não cinge-se ao pedido de alguém que não 

detém condições financeiras razoáveis. Pela própria natureza do pedido já 

se pode cristalinamente inferir que os atos anteriores praticados pelo 

requerente, e que culminaram com a propositura da presente ação, 

demonstram que detém ele plenas condições de recolher as custas e 

despesas processuais e arcar com os honorários advocatícios, sem que 

tal ato demande prejuízo ao seu sustento próprio ou de sua família. 

Vemos, portanto, que o conjunto de ilações que se extrai dos documentos 

acostados na inicial sustentam um forte conjunto fático que demonstra que 

realmente não detém o requerente o direito às benesses da gratuidade. 

Nunca é demais ressaltar, igualmente, que se realmente comprovar-se de 

alguma maneira que detém o requerente uma condição financeira tal que, 

alheio ao mero questionamento de dúvidas acerca de sua possibilidade de 

arcar com as custas processuais, demonstre que a declaração acostada 

aos autos reveste-se de clara falsidade, pode ele ser responsabilizado 

pelo delito previsto no artigo 299 caput do Decreto-Lei n.º 2.848 de 07 de 

Dezembro de 1.940 (Código Penal Brasileiro), posto que a conduta 

amoldar-se-ia à ação de inserir em um documento particular (a declaração 

de insuficiência) uma declaração falsa (a própria matéria do documento) 

com o fim de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante (a 

condição financeira do requerente, para fins de concessão de 

assistência). Diante de todo o exposto, nego o pedido de assistência 

judiciária efetivado pelo requerente. Intime-o para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, emendar a inicial com o devido recolhimento de custas, nos termos 

do artigo 218, parágrafo 3º, sob pena de extinção da ação com a 

consequente baixa na distribuição, nos termos dos artigos 102 caput e 

290 caput, ambos do Código de Processo Civil. Intime-se e cumpra-se. 

Água Boa, 15 de dezembro de 2017 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1001967-27.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIANE MARTINS BONETTI ALCANTARA (EMBARGANTE)

COMERCIO DE COMBUSTIVEIS AGUA BOA LTDA (EMBARGANTE)

SHALON DIESEL LTDA (EMBARGANTE)

PEDRO BONETTI (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARNALDO FRANCO DE ARAUJO OAB - MT0013807A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (EMBARGADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001967-27.2017.8.11.0021 EMBARGANTE: PEDRO 

BONETTI, SHALON DIESEL LTDA, COMERCIO DE COMBUSTIVEIS AGUA 

BOA LTDA, JOSIANE MARTINS BONETTI ALCANTARA Tratam-se os 

presentes autos de embargos à execução ajuizados por SHALON DIESEL 

LTDA e outros em desfavor de ITAÚ UNIBANCO S.A. Inicialmente, mister 

determinar o apensamento dos presentes autos àquele tombados sob o 

n.º 1000099-14.2017.811.0021. No termos do artigo 914 caput da lei n.º 

13.105, de 16 de Março de 2015 (Código de Processo Civil), passo a 

analisar os embargos opostos. Primeiramente, cumpre analisar o efeito no 

qual os embargos devem ser recebidos, sendo certo que a regra passou 

a ser o recebimento sem efeito suspensivo. Neste sentido o disposto no 

art. 919 caput do Código de Processo Civil: Art. 919. Os embargos à 

execução não terão efeito suspensivo. No caso dos autos, entendo que 

os embargos devem ser recebidos com efeito suspensivo, sendo certo 

que deve ser aplicada a regra do parágrafo 1º do art. 919 do Código de 

Processo Civil, pois a execução em apenso foi garantida por caução. 

Ademais, o próprio imóvel dado em garantia detém ordem legal de penhora, 

de forma que não há qualquer prejuízo com o recebimento dos embargos 

com efeito suspensivo. Devo mencionar, todavia, que esta decisão se 

reveste do caráter precário, podendo ser modificada caso cessem as 

circunstâncias que a motivaram. Neste sentido o disposto no parágrafo 2º 

do art. 919 do Código de Processo Civil: § 2o Cessando as circunstâncias 

que a motivaram, a decisão relativa aos efeitos dos embargos poderá, a 

requerimento da parte, ser modificada ou revogada a qualquer tempo, em 

decisão fundamentada. Diante o exposto, recebo os embargos opostos 

pela parte executada, com efeito suspensivo, determinando que a parte 

embargada seja intimada para se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, 

conforme preceitua o art. 920, inciso I do Código de Processo Civil. 

Intime-se e cumpra-se. Água Boa, 15 de dezembro de 2017 Alexandre 

Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001965-57.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CELSO MATEUS DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001965-57.2017.8.11.0021 REQUERENTE: 

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. Tratam-se os 

presentes autos de processo de conhecimento onde fora requerido, de 

forma incidental, uma tutela provisória de evidência. O artigo 273 caput da 

revogada lei n.º 5.869, de 11 de Janeiro de 1973 (antigo Código de 

Processo Civil), com a redação que lhe foi dada pela lei n.º 8.952/94, 

inovando no ordenamento jurídico, passou a permitir – de forma genérica - 

que o magistrado antecipasse os efeitos da tutela pretendida na inicial 

quando, havendo prova inequívoca, se convencesse da verossimilhança 

da alegação do requerente. Com o advento da lei n.º 13.105, de 16 de 

Março de 2015 (Código de Processo Civil), houvera uma substancial 

alteração no tema, eis que diferentemente do anterior regramento que 

tratava das decisões antecipatórias de tutela e dos procedimento 

cautelares, houvera agora a expressa previsão das tutelas provisórias, 

dividindo-as em tutelas de urgência e evidência. No caso dos autos, como 

já dantes referido, a parte postulou por uma tutela de evidência de forma 

incidental, requerendo ainda o seu conhecimento initium litis (liminarmente). 

O artigo 311 do Código de Processo Civil especifica quais os elementos 

necessários para a concessão do que fora requerido: Art. 311. A tutela 

da evidência será concedida, independentemente da demonstração de 

perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, quando: I - ficar 

caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito 

protelatório da parte; II - as alegações de fato puderem ser comprovadas 

apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos 

repetitivos ou em súmula vinculante; III - se tratar de pedido reipersecutório 

fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em 

que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob 

cominação de multa; IV - a petição inicial for instruída com prova 

documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o 

réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável. Parágrafo único. 

Nas hipóteses dos incisos II e III, o juiz poderá decidir liminarmente. 
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Verifica-se portanto que, diferentemente da tutela de urgência, a de 

evidência pode ser concedida independentemente da existência de 

demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do 

processo. Porém, para que seja possível o seu deferimento, há de 

estarem presentes no feito os requisitos legais. No caso dos presentes 

autos, como a referida tutela provisória fora requerida em caráter inicial, 

impossível é o seu deferimento tendo como substrato legal o constante 

nos incisos I e IV do artigo 311, por expressa vedação legal constante no 

parágrafo único da normativa de regência. No entanto, vemos que o fato 

narrado subsume-se ao que disciplina o inciso III do regramento citado, eis 

que a parte autora requer uma medida reipersecutória (busca e 

apreensão) fundada em prova documental (contrato de alienação 

fiduciária em garantia), onde o bem cuja apreensão se requer encontra-se 

depositado em poder do requerido. Diferentemente do requisito para a 

concessão da tutela de urgência, qual seja a probabilidade do direito, a 

concessão da tutela de evidência supõe não a probabilidade do direito, 

mas sim um plus quanto à ela, que possa levar o órgão julgador a um juízo 

de quase certeza. A probabilidade do direito nada mais é do que a 

presença do já consagrado requisito declinado no conhecido termo latim 

fumus boni iuris, acrescido de uma qualificadora de veracidade, ou seja, a 

existência de plausibilidade verossímel do direito alegado. Não se trata de 

prova irrefutável, posto que se assim pudesse ser considerada tal já 

levaria a possibilidade da concessão de uma tutela definitiva. No caso dos 

autos, vemos que está comprovada a existência de contrato de alienação 

fiduciária em garantia entre as partes, bem como a mora do requerente. 

Ademais, o artigo 3º caput do Decreto-Lei n.º 911, de 01º de Outubro de 

1.969, alterado pela lei n.º 13.043/14, e cuja aplicabilidade ao caso é 

patente, especifica que: Art. 3o O proprietário fiduciário ou credor poderá, 

desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 

2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e 

apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida 

liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário Como dito, há a 

prova do inadimplemento bem como fora o devedor constituído em mora, 

conforme previsão contida no artigo 2º, parágrafo 2º do Decreto-Lei n.º 

911/69. Assim, plenamente cabível a concessão da tutela provisória de 

evidência. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de tutela provisória 

consistente na busca e apreensão do veículo descrito na inicial. Nos 

termos do artigo 3º, parágrafo 9º do Decreto-Lei n.º 911, de 01º de 

Outubro de 1.969, alterado pela lei n.º 13.043/14, determino a inserção de 

restrição judicial diretamente na base de dados do sistema de Registro 

Nacional de Veículos Automotores – RENAVAN. Considerando que o 

sistema RENAJUD, nos termos do item 1.17.1 da Consolidação das Normas 

da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso – CNGCJ/MT, 

é uma ferramenta que possibilita tanto a inserção quanto a retirada de 

constrições judiciais dos veículos encontrados na Base Índica Nacional 

(BIN) do Registro Nacional de Veículos Automotores (RENAVAM), 

integrando o Poder Judiciário e o Departamento Nacional de Trânsito – 

DENATRAN, determino que a restrição em questão seja inserida por meio 

do referido sistema. Quando do cumprimento do mandado, ficam desde já 

os longa manus cientificados que o depósito do bem apreendido deverá 

ser efetivado em poder do requerente ou daquele que o represente 

(expressamente), por analogia ao artigo 840, parágrafo 2º do Código de 

Processo Civil, ficando este na condição de fiel depositário até a 

consolidação da propriedade do bem em seu poder (artigo 3º, parágrafo 

1º do Decreto-Lei n.º 911/69), ciente ainda que deverá providenciar e 

custear a remoção do bem, sob pena de precluir do direito que lhe assiste 

no cumprimento do mandado, com a consequente liberação do veículo. 

Expeça-se mandado de busca e apreensão para o bem descrito na inicial, 

bem como de seus respetivos documentos, conforme previsão do artigo 

3º, parágrafo 14 do Decreto-Lei n.º 911, de 01º de Outubro de 1.969, 

alterado pela lei n.º 13.043/14. Não sendo caso, ad initium, de 

indeferimento da petição inicial ou improcedência liminar do pedido, cite-se 

o requerido, nos termos do artigo 238 caput da lei n.º 13.105, de 16 de 

Março de 2015 (Código de Processo Civil), para integrar a relação 

processual. A citação deverá ser pessoal, podendo, no entanto, ser feita 

na pessoa do representante legal ou procurador do réu, executado ou 

interessado, conforme disposição contida no artigo 242 do regramento de 

regência. Tratando-se a ação de ato originado por mandatário, 

administrador, preposto ou gerente, fica autorizada a citação nas pessoas 

de referidos indivíduos, à par do que dispõe o parágrafo primeiro do 

dispositivo citado. Acaso o requerido seja pessoa jurídica da 

Administração Direta (União, Estados, Distrito Federal, Municípios e suas 

respectivas autarquias e fundações de direito público), a citação deverá 

ser realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável por sua 

representação judicial (artigo 242, parágrafo 3º). Tratando-se o objeto da 

demanda de matéria em que não admite-se a autocomposição (artigo 334, 

parágrafo 4º, inciso II do Código de Processo Civil), deixo de designar 

audiência de conciliação/mediação, nos termos do artigo 250, inciso IV do 

Código de Processo Civil. Conforme exige o artigo 250, inciso II, do diploma 

adjetivo cível, deve constar no mandado que a citação tem como finalidade 

a integração do citando na relação processual e também para que a parte, 

querendo, conteste a ação no prazo de 15 (quinze) dias O termo inicial 

para a apresentação da contestação será aquele previsto no artigo 231 

do Código de Processo Civil. Não sendo contestada a ação, 

presumir-se-ão verdadeiras somente as alegações de fato formuladas 

pelo autor na inicial, nos termos do artigo 344 caput do Código de 

Processo Civil, exceto se houver a incidência de quaisquer das 

disposições do artigo 345 do diploma citado. Havendo qualquer alegação, 

pelo réu, de fato modificativo, extintivo ou impeditivo do direito do autor ou 

se forem levantadas quaisquer arguições de questões previstas no artigo 

337 do Código de Processo Civil, deve o autor ser intimado, 

independentemente de nova deliberação, para manifestar-se no prazo de 

15 (quinze) dias, à par do que dispõe os artigos 350 caput e 351 caput do 

diploma normativo em apreço. Cumpridas as providências determinadas, 

venham-me os autos conclusos para julgamento conforme o estado do 

processo (Parte Especial, Livro I, Título I, Capítulo X). Não sendo verificado 

nos autos o recolhimento das custas do oficial de justiça para a prática 

dos atos determinados na presente decisão, e considerando que, de 

acordo com o artigo 82 caput do Código de Processo Civil, é dever da 

parte antecipar o pagamento das despesas de atos por si requeridos, 

determino que seja o requerente intimado da presente decisão, salientado 

que, se houver necessidade da prática de ato por meio de oficial de justiça 

e não for o requerente beneficiário da gratuidade judiciária, deverá 

comprovar nos autos o recolhimento das custas no prazo descrito no 

artigo 218, parágrafo 3º do Código de Processo Civil, sob pena de não 

expedição do mandado e extinção do processo nos termos do artigo 290 

caput do Código de Processo Civil. Saliento que o valor da diligência e os 

parâmetros para o seu cálculo encontram-se claramente delimitados na 

Portaria 14/2016, da Diretoria de Foro da Comarca de Água Boa, datada de 

05 (cinco) de Abril de 2016, sendo que em relação aos processos 

distribuídos por meio do sistema PJE, o campo “número identificador” deve 

ser preenchido com a numeração que convencionou-se chamar de 

“máscara do processo”, que corresponde aos 03 (três) números antes do 

dígito, acompanhado dos 02 (dois) números posteriores, sendo que o 

parâmetro é o número único do processo (Ex.: no processo n.º 

1000123-45.2017.811.0021, o número identificador seria 12345). Intime-se 

o requerente e expeça-se o necessário. Cumpra-se. Água Boa, 15 de 

dezembro de 2017 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001938-74.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

LASARO BARBOSA DE FARIA NETO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TAYNA MARIA DE SOUSA SANTOS OAB - MT0016065A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ CARLOS VIANA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001938-74.2017.8.11.0021 EXEQUENTE: LASARO 

BARBOSA DE FARIA NETO Considerando que a presente ação fora 

direcionada aos Juizados Especiais, tendo o requerente inclusive 

justificado a competência na petição inicial, e tendo a ação sido 

erroneamente distribuída na 1º Vara desta comarca, DECLARO 

incompetente a presente unidade jurisdicional, e determino a redistribuição 

ao presente feito ao Juizado Especial desta comarca. Cumpra-se. Água 

Boa, 15 de dezembro de 2017 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001974-19.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUCAS MAGALHAES SERTAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON PAULO DA SILVA OAB - GO21680 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001974-19.2017.8.11.0021 REQUERENTE: MARIA 

LUCAS MAGALHAES SERTAO Inicialmente, antes inclusive de analisar a 

possibilidade de receber a presente ação, insta trespassar uma questão 

de não somenos importância. Alega o autor, na inicial, que não detém 

condições de suportar as custas e despesas processuais bem como os 

honorários advocatícios, razão pela qual requer os benefícios da justiça 

gratuita. A lei que regulamentava a concessão da assistência judiciária 

aos necessitados era a bem conhecida lei n.º 1.060, de 05 de Fevereiro 

de 1.950. Conforme disposto no diploma em apreço (artigo 2º, parágrafo 

único): considera-se necessitado, para os fins legais, todo aquele cuja 

situação econômica não lhe permita pagar as custas do processo e os 

honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou da família. 

Referido regramento foi expresso em seu artigo 4º, alterado pela lei n.º 

7.510/86 que: Art. 4º. A parte gozará dos benefícios da assistência 

judiciária, mediante simples afirmação, na própria petição inicial, de que 

não está em condições de pagar as custas do processo e os honorários 

de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família Por uma perfunctória 

e isolada leitura do referido dispositivo haviam órgãos julgadores que se 

posicionavam no sentido de concluir que a mera alegação de 

hipossuficiência monetária – independentemente de qualquer 

comprovação – já seria fator apto à necessária concessão judicial dos 

benefícios da assistência judiciária integral e gratuita. Porém, a 

automaticidade da referida concessão não é ato consentâneo com a 

hodierna realidade processual pátria, posto que se assim 

concordássemos, o juiz estaria totalmente adstrito a toda e qualquer 

declaração, mesmo que não exprimisse ela a verdade dos fatos. Referida 

disposição legal fora recentemente, de forma expressa, revogada pelo 

artigo 1.072, inciso III da lei n.º 13.105, de 16 de Março de 2.105. A norma 

em apreço, que trata do novel Código de Processo Civil, trouxe um novo 

regramento ao tema. Resta então verificar como referida lei, ou alguns de 

seus dispositivos, passam pela filtragem constitucional. O artigo 5º da 

Carta Magna previu um rol não exaustivo de direitos e deveres individuais 

e coletivos, integrantes do extenso positivamento de direitos e garantias 

fundamentais. Dentre as expressões constitucionais de direitos, o inciso 

LXXIV do dispositivo constitucional comentado expressamente previu que: 

LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos A leitura do comando 

constitucional transcrito demonstra de forma patente que o atual 

regramento positivo nacional determina ao Estado a prestação de 

assistência jurídica integral e gratuita a todos aqueles que, de forma 

comprovada, forem insuficientes de recursos financeiros. Ao utilizar a 

expressão “comprovadamente”, quis de forma clara o legislador 

constituinte reservar a benesse estatal somente àqueles que realmente – 

repita-se, de forma comprovada – necessitem da assistência jurídica 

estatal ou privada. Partindo de tal premissa, é de se concluir que somente 

o indivíduo que realmente comprovar que não detém condições de 

suportar as custas e despesas processuais e os honorários advocatícios 

é que deteria direito à ser agraciado com o benefício da assistência 

judiciária gratuita. O entendimento em questão deriva diretamente do fato, 

dantes já trespassado, de que não pode o magistrado ser um mero 

chancelador de declarações desprovidas de um mínimo que seja de 

comprovação de sua matéria, mormente quando o teor de tal declaração 

traz inúmeras consequências práticas e jurídicas. O próprio Código de 

Processo Civil, em seu artigo 99, parágrafo 2º, previu que: § 2o O juiz 

somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que 

evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de 

gratuidade (…). A leitura do referido dispositivo, após uma filtragem 

constitucional, demonstra que a existência de elementos que 

eventualmente evidenciem a falta dos pressupostos processuais para a 

concessão da gratuidade cinge-se única e exclusivamente ao fato de - 

conforme exige o artigo 5º, inciso LXXIV da Constituição Federal - não 

produzir o autor um mínimo que seja de prova acerca de sua 

hipossuficiência monetária. Sendo as custas judiciárias um recolhimento 

de natureza claramente tributária, não pode o Poder Judiciário coadunar 

com práticas que indubitavelmente lesam o erário - e o aceitamento cego 

de todo e qualquer pedido de assistência, embasado somente em uma 

mera declaração desprovida de qualquer contextualização, é ato apto 

para tal. Não podemos olvidar que o ordenamento adjetivo civil pátrio fora 

específico ao prever a possibilidade de penalização do pretenso 

hipossuficiente declarante de má-fé, ao dispor em seu artigo 100, 

parágrafo único, que Parágrafo único. Revogado o benefício, a parte 

arcará com as despesas processuais que tiver deixado de adiantar e 

pagará, em caso de má-fé, até o décuplo de seu valor a título de multa, 

que será revertida em benefício da Fazenda Pública estadual ou federal e 

poderá ser inscrita em dívida ativa. (Grifos nossos). Porém, no caso dos 

autos, vemos que pela própria natureza do pedido já se pode 

indiciariamente inferir que os atos anteriores praticados pelo requerente, e 

que culminaram com a propositura da presente ação, são um conjunto 

indiciário apto à demonstrar, ao menos de forma perfunctória, que não 

detém ele plenas condições de recolher as custas e despesas 

processuais e arcar com os honorários advocatícios, sem que tal ato 

demande prejuízo ao seu sustento próprio ou de sua família. Vemos, 

portanto, que o conjunto de ilações que se extrai dos documentos 

acostados na inicial sustentam um conjunto fático que demonstra que 

realmente detém o requerente o direito às benesses da gratuidade. Nunca 

é demais ressaltar, igualmente, que se realmente comprovar-se de alguma 

maneira que detém o requerente uma condição financeira tal que, alheio ao 

mero questionamento de dúvidas acerca de sua possibilidade de arcar 

com as custas processuais, demonstre que a declaração acostada aos 

autos reveste-se de clara falsidade, pode ele ser responsabilizado pelo 

delito previsto no artigo 299 caput do Decreto-Lei n.º 2.848 de 07 de 

Dezembro de 1.940 (Código Penal Brasileiro), posto que a conduta 

amoldar-se-ia à ação de inserir em um documento particular (a declaração 

de insuficiência) uma declaração falsa (a própria matéria do documento) 

com o fim de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante (a 

condição financeira do requerente, para fins de concessão de 

assistência). Diante de todo o exposto, concedo ao requerente, nos 

termos do Código de Processo Civil, os benefícios da justiça gratuita, 

ressalvada a possibilidade de, a qualquer momento e em qualquer fase 

processual, ser o benefício em questão revisto, em decorrência de 

eventuais elementos que indiquem situação adversa. Não sendo caso, ad 

initium, de indeferimento da petição inicial ou improcedência liminar do 

pedido, cite-se o requerido, nos termos do artigo 238 caput da lei n.º 

13.105, de 16 de Março de 2015 (Código de Processo Civil), para integrar 

a relação processual. A citação deverá ser pessoal, podendo, no entanto, 

ser feita na pessoa do representante legal ou procurador do réu, 

executado ou interessado, conforme disposição contida no artigo 242 do 

regramento de regência. Tratando-se a ação de ato originado por 

mandatário, administrador, preposto ou gerente, fica autorizada a citação 

nas pessoas de referidos indivíduos, à par do que dispõe o parágrafo 

primeiro do dispositivo citado. Acaso o requerido seja pessoa jurídica da 

Administração Direta (União, Estados, Distrito Federal, Municípios e suas 

respectivas autarquias e fundações de direito público), a citação deverá 

ser realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável por sua 

representação judicial (artigo 242, parágrafo 3º). Tratando-se o objeto da 

demanda de matéria em que não admite-se a autocomposição (artigo 334, 

parágrafo 4º, inciso II do Código de Processo Civil), deixo de designar 

audiência de conciliação/mediação, nos termos do artigo 250, inciso IV do 

Código de Processo Civil. Conforme exige o artigo 250, inciso II, do diploma 

adjetivo cível, deve constar no mandado que a citação tem como finalidade 

a integração do citando na relação processual e também para que a parte, 

querendo, conteste a ação no prazo de 15 (quinze) dias O termo inicial 

para a apresentação da contestação será aquele previsto no artigo 231 

do Código de Processo Civil. Não sendo contestada a ação, 

presumir-se-ão verdadeiras somente as alegações de fato formuladas 

pelo autor na inicial, nos termos do artigo 344 caput do Código de 

Processo Civil, exceto se houver a incidência de quaisquer das 

disposições do artigo 345 do diploma citado. Havendo qualquer alegação, 

pelo réu, de fato modificativo, extintivo ou impeditivo do direito do autor ou 

se forem levantadas quaisquer arguições de questões previstas no artigo 

337 do Código de Processo Civil, deve o autor ser intimado, 

independentemente de nova deliberação, para manifestar-se no prazo de 

15 (quinze) dias, à par do que dispõe os artigos 350 caput e 351 caput do 

diploma normativo em apreço. Cumpridas as providências determinadas, 

venham-me os autos conclusos para julgamento conforme o estado do 

processo (Parte Especial, Livro I, Título I, Capítulo X). Cumpra-se. Água 

Boa, 15 de dezembro de 2017 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001983-78.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1016018/12/2017 Página 228 de 613



ARMANDO PICERNI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUELL DA SILVA RIBEIRO OAB - GO0033372A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001983-78.2017.8.11.0021 REQUERENTE: 

ARMANDO PICERNI Tratam-se os presentes autos de processo de 

conhecimento onde fora requerido, de forma incidental, uma tutela 

provisória de urgência. O artigo 273 caput da revogada lei n.º 5.869, de 11 

de Janeiro de 1973 (antigo Código de Processo Civil), com a redação que 

lhe foi dada pela lei n.º 8.952/94, inovando no ordenamento jurídico, 

passou a permitir – de forma genérica - que o magistrado antecipasse os 

efeitos da tutela pretendida na inicial quando, havendo prova inequívoca, 

se convencesse da verossimilhança da alegação do requerente. Com o 

advento da lei n.º 13.105, de 16 de Março de 2015 (Código de Processo 

Civil), houvera uma substancial alteração no tema, eis que diferentemente 

do anterior regramento que tratava das decisões antecipatórias de tutela e 

dos procedimento cautelares, houvera agora a expressa previsão das 

tutelas provisórias, dividindo-as em tutelas de urgência e evidência. No 

caso dos autos, como já dantes referido, a parte postulou por uma tutela 

de urgência de forma incidental, requerendo ainda o seu conhecimento 

initium litis (liminarmente). O artigo 300 caput do Código de Processo Civil 

especifica quais os elementos necessários para a concessão do que fora 

requerido: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo. Verifica-se, portanto, que dois são 

os requisitos para a concessão da tutela de urgência, qual seja a 

probabilidade do direito (requisito genérico) e o perigo de dano ou o risco 

ao resultado útil do processo (requisitos alternativos, os quais devem, ao 

menos um deles, cumular-se com o primeiro). A probabilidade do direito 

nada mais é do que a presença do já consagrado requisito declinado no 

conhecido termo latim fumus boni iuris, acrescido de uma qualificadora de 

veracidade, ou seja, a existência de plausibilidade verossímel do direito 

alegado. Não se trata de prova irrefutável, posto que se assim pudesse 

ser considerada tal já levaria a possibilidade da concessão de uma tutela 

de evidência. Tendo o legislador expressamente exigido, para a 

concessão da tutela de urgência, que haja a probabilidade do direito 

invocado, evidentemente que as meras alegações da parte, por mais 

relevantes que sejam, não tem o condão de permitir o provimento de uma 

decisão em desrespeito ao contraditório diferido. Assim, as alegações da 

parte devem encontrarem-se acompanhadas de um mínimo de prova que 

seja de sua existência. Diferentemente do que - por uma análise 

meramente semântica - pode parecer, a probabilidade do direito não é o 

que se apresenta semelhante à verdade, mas sim o que se pode inferir 

sobre a base corroborativa do que já consta nos autos como elementos 

de prova. Noutras palavras, somente teria o atributo de provável as 

alegações que contivessem em seu bojo o necessário nexo com os 

elementos de prova já anteriormente produzidos. No caso presente, sendo 

possível ad initium verificar que o autor não produziu uma mínima prova 

que corrobore as suas alegações, já seria caso de refutar de plano o 

pedido incidental, já que a probabilidade do direito é pressuposto 

procedimental da caracterização da necessidade da concessão do bem 

pretendido liminarmente. A probabilidade do direito seria o equivalente à 

verossimilhança da alegação, requisito do anterior ordenamento jurídico 

para a medida que se pleiteia. O juízo de verossimilhança é aquele que 

permite chegar a uma verdade provável sobre os fatos ou, no dizer de 

Bedaque, um “elevado grau de probabilidade da versão apresentada pelo 

autor” (BEDAQUE, José dos Santos. Tutela Cautelar e Tutela Antecipada: 

Tutelas Sumárias de Urgência, 3 ed., 2003, p. 336). Na lide balizada, a 

probabilidade do direito encontra-se ausente, posto que não há nos 

argumentos empreendidos pela parte o nexo com o que já encontra-se de 

plano comprovado. Assim, vemos que no presente caso a ausência da 

probabilidade do direito invocado deriva diretamente da ausência da prova 

substancial dos fatos. Isso porque, além de meras alegações de que não 

teria consumido o que lhe está sendo cobrado, o autor limitou-se a juntar 

aos autos um histórico de sua cobrança, sendo que tal documento não é – 

minimamente – uma comprovação de que não consumira o que lhe está 

sendo cobrado no mês de referência. Ademais, é cediço que 

eventualidades atribuíveis ao próprio requerente podem eventualmente 

ensejar um aumento repentino de consumo de energia, não havendo 

qualquer indício de que tal seja atribuível à requerida. Necessário seria, 

para a concessão da tutela incidental requerida, que este órgão julgador, 

diante das evidências já produzidas na petição inicial, convencesse-se da 

existência fundada do direito pleiteado e, no caso presente, tal 

convencimento não ocorrera pelos motivos já declinados. Diante de tais 

premissas, impossível é o deferimento da tutela de urgência de forma 

incidental, da maneira como pretendida na inicial, posto que, como dantes 

já alinhavado, as meras alegações da parte, desprovidas de uma 

comprovação documental de sua veracidade, não podem conduzir o juízo 

a uma decisão sem que a outra parte seja ouvida, ainda que tais 

alegações sejam eivadas de eloquência e relevância. Isto posto, nego, por 

hora, a tutela de urgência pleiteada, sem que haja qualquer impedimento 

para sua análise posterior. Não sendo caso, ad initium, de indeferimento 

da petição inicial ou improcedência liminar do pedido, cite-se o requerido, 

nos termos do artigo 238 caput da lei n.º 13.105, de 16 de Março de 2015 

(Código de Processo Civil), para integrar a relação processual. A citação 

deverá ser pessoal, podendo, no entanto, ser feita na pessoa do 

representante legal ou procurador do réu, executado ou interessado, 

conforme disposição contida no artigo 242 do regramento de regência. 

Tratando-se a ação de ato originado por mandatário, administrador, 

preposto ou gerente, fica autorizada a citação nas pessoas de referidos 

indivíduos, à par do que dispõe o parágrafo primeiro do dispositivo citado. 

Acaso o requerido seja pessoa jurídica da Administração Direta (União, 

Estados, Distrito Federal, Municípios e suas respectivas autarquias e 

fundações de direito público), a citação deverá ser realizada perante o 

órgão de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial 

(artigo 242, parágrafo 3º). Tratando-se o objeto da demanda de matéria 

em que admite-se a autocomposição (artigo 334, parágrafo 4º, inciso II do 

Código de Processo Civil), nos termos do artigo 250, inciso IV do Código 

de Processo Civil, designo audiência de conciliação/mediação para a data 

de 07 de fevereiro de 2018, às 15h30min, no horário oficial do Estado de 

Mato Grosso. Na audiência as partes deverão, obrigatoriamente, estarem 

acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos, (parágrafo 

9º), podendo constituir, se preferir, representante com poderes 

específicos outorgados mediante procuração, para negociar ou transigir. 

Nos termos do artigo 334, parágrafo 8º do Código de Processo Civil, o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de 

conciliação, ou o comparecimento de representante sem poderes 

específicos para negociar e transigir, poderá ser considerado ato 

atentatório à dignidade da justiça, podendo ser sancionado com multa de 

até 02 (dois) por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da 

causa, revertida em favor da União ou do Estado. Conforme exige o artigo 

250, inciso II, do diploma adjetivo cível, deve constar no mandado que a 

citação tem como finalidade a integração do citando na relação processual 

e também para que a parte, querendo, conteste a ação no prazo de 15 

(quinze) dias. O termo inicial para a apresentação da contestação será a 

data aprazada para a audiência de conciliação/mediação, ou da última 

sessão de conciliação, quando qualquer parte não comparecer ou, 

comparecendo, não houver autocomposição (artigo 335, inciso I), ou, 

ainda, havendo protocolo do pedido de cancelamento da audiência de 

conciliação ou de mediação apresentado pelo réu – já havendo pedido 

expresso do autor na não realização do ato na petição inicial, nos termos 

do artigo 334, parágrafo 4º, inciso I (artigo 335, inciso II). Saliente-se que o 

pedido de cancelamento de audiência efetivado única e exclusivamente 

por quaisquer das partes – e não em conjunto - não ilide a efetivação da 

solenidade nem a aplicação da pena pela prática de ato atentatório à 

dignidade da justiça. Não sendo contestada a ação, presumir-se-ão 

verdadeiras somente as alegações de fato formuladas pelo autor na 

inicial, nos termos do artigo 344 caput do Código de Processo Civil, exceto 

se houver a incidência de quaisquer das disposições do artigo 345 do 

diploma citado. A audiência será realizada no Centro Judiciário de Solução 

de Conflitos e Cidadania – CEJUSC da comarca de Água Boa, nos termos 

do artigo 165 caput e artigo 334, parágrafo 1º do Código de Processo Civil. 

Havendo qualquer alegação, pelo réu, de fato modificativo, extintivo ou 

impeditivo do direito do autor ou se forem levantadas quaisquer arguições 

de questões previstas no artigo 337 do Código de Processo Civil, deve o 

autor ser intimado, independentemente de nova deliberação, para 

manifestar-se no prazo de 15 (quinze) dias, à par do que dispõe os 

artigos 350 caput e 351 caput do diploma normativo em apreço. Cumpridas 

as providências determinadas, venham-me os autos conclusos para 
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julgamento conforme o estado do processo (Parte Especial, Livro I, Título I, 

Capítulo X). Não sendo verificado nos autos o recolhimento das custas do 

oficial de justiça para a prática dos atos determinados na presente 

decisão, e considerando que, de acordo com o artigo 82 caput do Código 

de Processo Civil, é dever da parte antecipar o pagamento das despesas 

de atos por si requeridos, determino que seja o requerente intimado da 

presente decisão, salientado que, se houver necessidade da prática de 

ato por meio de oficial de justiça e não for o requerente beneficiário da 

gratuidade judiciária, deverá comprovar nos autos o recolhimento das 

custas no prazo descrito no artigo 218, parágrafo 3º do Código de 

Processo Civil, sob pena de não expedição do mandado e extinção do 

processo nos termos do artigo 290 caput do Código de Processo Civil. 

Saliento que o valor da diligência e os parâmetros para o seu cálculo 

encontram-se claramente delimitados na Portaria 14/2016, da Diretoria de 

Foro da Comarca de Água Boa, datada de 05 (cinco) de Abril de 2016, 

sendo que em relação aos processos distribuídos por meio do sistema 

PJE, o campo “número identificador” deve ser preenchido com a 

numeração que convencionou-se chamar de “máscara do processo”, que 

corresponde aos 03 (três) números antes do dígito, acompanhado dos 02 

(dois) números posteriores, sendo que o parâmetro é o número único do 

processo (Ex.: no processo n.º 1000123-45.2017.811.0021, o número 

identificador seria 12345). Cumpra-se. Água Boa, 15 de dezembro de 

2017 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000840-54.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRESSA MORAIS CHAVES (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

DIONE CAMILO BENTO OLIVEIRA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

IANDRA SANTOS MORAIS OAB - MT0016051A-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000840-54.2017.8.11.0021 AUTOR: ANDRESSA 

MORAIS CHAVES O artigo 840 caput da lei n.º 10.406, de 10 de Janeiro de 

2.002 (Código Civil Brasileiro) é claro ao aduzir que “é lícito aos 

interessados prevenirem ou terminarem um litígio mediante concessões 

mútuas”. Referido instituto, nomeado de transação pelo Capítulo XIX do 

referido diploma normativo, conforme expressa disposição legal, serve 

tanto para prevenir quanto para terminar um litígio. No caso dos autos, 

verifica-se que, após a estabilização da demanda, a parte requerida 

compareceu em juízo e reconheceu a procedência do pedido. O 

reconhecimento do pedido, da maneira como foi celebrada, dá margem à 

sua judicial homologação, nos termos do que preconiza o artigo 487, inciso 

III, alínea “a” do diploma adjetivo civil pátrio, sendo o ato em questão uma 

obrigação do magistrado quando a questão lhe é – da maneira como foi – 

submetida. Diante do exposto, HOMOLOGO, para que surtam os seus 

jurídicos e legais efeitos, o reconhecimento jurídico do pedido efetivado 

pelo requerido e, com supedâneo legal no artigo 487, inciso III, alínea “a” do 

Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO o presente processo, COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Fica constituído, para todos os fins, o título 

executivo judicial. Sem custas judiciais e honorários advocatícios, eis que 

as partes são beneficiárias da justiça gratuita. Considerando que a 

presente comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de registros 

e movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da 

Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica 

dispensado o registro da sentença. Dou esta por publicada com a 

inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. Dispensada a intimação das 

partes, nos termos do provimento n.º 20/2007 da Corregedoria Geral de 

Justiça do Estado de Mato Grosso. Não sendo nada requerido no prazo de 

10 (dez) dias, arquivem-se os autos, independentemente de nova 

deliberação judicial. Cumpra-se. Água Boa, 15 de dezembro de 2017 

Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1000236-93.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

OSVALDO SILVERIO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RALVER INACIO DE SOUZA SILVERIO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LAIS BENTO DE RESENDE OAB - MT0011828A (ADVOGADO)

 

Certifico que intimo a advogada Lais Bento da pericia designada nos autos

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 27378 Nr: 1820-96.2009.811.0021

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: União - Fazenda Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agrorio Maquinas Agricolas Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador da Fazenda 

Nacional - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em análise a petição apresentada à fl. 177, resta esclarecer que 

conforme certidão exarada à fl. 179, os alvarás expedidos em favor da 

parte exequente encontram-se em fase de processamento.

Desta forma, Intime-se a parte exequente para no prazo de 10 (dez) dias, 

requerer o que entender de direito ao deslinde do feito, sob pena de 

arquivamento.

Intime-se.

Cumpra-se.

Água Boa, 11 de dezembro de 2017.

_______________________________

Alexandre Meinberg Ceroy

Juiz de Direito em substituição

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 20315 Nr: 3350-09.2007.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Santos Teles Mateus

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. S. Hansen Comércio - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ney Ricardo Feitosa de Paula - 

OAB:OAB/MT 17078, Ruana Caroline Silva Rios - OAB:20743/MT, 

Tarcísio Cardoso Tonhá - OAB:OAB/MT 3573-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Selso Lopes de Carvalho - 

OAB:3556-B/MT, Tiago Thoma Martins de Paula - OAB:11.954-B/MT

 Considerando que a presente comarca é servida por bancos de dados 

eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos do 

Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença.Dou 

esta por publicada com a inserção no sistema informatizado 

APOLO/TJMT.Intime-se o exequente e, após, arquivem-se os 

a u t o s . C u m p r a - s e . Á g u a  B o a ,  1 1  d e  d e z e m b r o  d e 

2017._______________________________Alexandre Meinberg CeroyJuiz 

de Direito em substituição

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 27844 Nr: 2285-08.2009.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lazara Maria de Melo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio Gonçalves da Silveira - 

OAB:8.625-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Analisando referida regra, o que se verifica é que o precatório ou a 

requisição de pequeno valor somente pode ser expedida nos casos de 

ausência de impugnação ao cumprimento de sentença, ou no caso de 

improvimento desta. Assim, havendo a interposição de impugnação por 

parte da Fazenda Pública, recebo-a em seu efeito suspensivo. Determino 
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que seja o exequente intimado para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestar-se. Após, venham-me os autos conclusos. Cumpra-se. Água 

Boa, 07 de dezembro de 2017. _______________________________ 

Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito em substituição

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 33593 Nr: 2602-69.2010.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cleusa Basso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Achilles Roberto Basso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sueli Vieira de Souza - 

OAB:14900-A/MT, Wilson Massaiuki Sio Junior - OAB:9.661-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Liele Santini - OAB:22376/O, 

Tiago Canan - OAB:9.180/MT, Tiago Thoma Martins de Paula - 

OAB:11.954-B/MT

 No entanto, pela análise acurada de seus termos, vê-se que na verdade a 

parte não requer a reforma da decisão em razão da existência de algum 

vício expresso como hipótese de cabimento dos embargos, mas tão 

somente por sua irresignação com o teor e resultado do decisum. Forçoso 

então reconhecer que o que a parte pleiteia não pode ser 

verificado/acolhido no âmbito dos embargos, posto que somente o recurso 

cabível na hipótese tem o condão de devolver a outro órgão jurisdicional a 

competência funcional para avaliar se realmente houve error in 

procedendo ou error in judicando. Eventual entendimento fático ou jurídico 

explanado pelo órgão jurisdicional de piso somente pode ser revisto no 

âmbito recursal pelo grau de jurisdição superior. Outrossim, não 

verificando este órgão jurisdicional qualquer vício que macule o provimento 

exarado, recebo os embargos – por tempestivos – e, no mérito, nego-lhe 

provimento. Considerando que a presente comarca é servida por bancos 

de dados eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos 

termos do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, 

aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da 

sentença. Dou esta por publicada com a inserção no sistema 

informatizado APOLO/TJMT. Intimem-se. Cumpra-se. Água Boa, 12 de 

dezembro de 2017. ____________________________ Alexandre 

Meinberg Ceroy Juiz de Direito em substituição

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 1026966 Nr: 7549-25.2017.811.0021

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Honda S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eurípedes Bezerra de Jesus

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTA BEATRIZ DO 

NASCIMENTO - OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Referência: Autos n.º 1026966 (7549-25.2017.811.0021)

1) Tratam-se os presentes autos de carta precatória encaminhada do 

Juízo deprecante para esta comarca, requerendo o cumprimento de 

ordem.

2) Inicialmente, verifique-se o recolhimento das custas, estando isento do 

recolhimento as cartas precatórias referentes à ação penal pública, justiça 

gratuita, Juizado Especial, infância e juventude, feitos da Fazenda Pública 

e outros com isenção legal de custas prévias.

3) Não havendo o recolhimento devido, decorrido o prazo de 30 (trinta) 

dias, devolva-se a presente precatória ao Juízo de origem, constando no 

ofício o motivo da devolução e o valor das custas devidas para o caso de 

novo encaminhamento.

4) Estando em ordem a missiva, cumpra-se o deprecado, com a urgência 

que o caso requer.

5) Em havendo necessidade de designação de audiência, notifique o juízo 

deprecado, sendo desnecessária a intimação dos patronos das partes, 

nos termos da Súmula 273 do S.T.J.

6) Caso a ordem não deva ser cumprida nesta comarca, remeta-se ao 

local de cumprimento, dado o caráter itinerante da missiva, conforme 

dispõe o artigo 262 caput do Código de Processo Civil, notificando 

imediatamente o juízo deprecante.

7) Após o cumprimento, independentemente de novo despacho, remeta os 

autos à origem, com os cumprimentos de estilo.

Cumpra-se.

Água Boa, 11 de dezembro de 2017.

_______________________________

Alexandre Meinberg Ceroy

Juiz de Direito em substituição

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 1027106 Nr: 7656-69.2017.811.0021

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Brenda Martins Braga de Lima, BMBdL, BMBdL, 

JBMBdL, Eliana Martins Braga de Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Marcos de Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ismail Luiz Gomes - 

OAB:OAB/GO 28996

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Referência: Autos n.º 1027106 (7656-69.2017.811.0021)

1) Tratam-se os presentes autos de carta precatória encaminhada do 

Juízo deprecante para esta comarca, requerendo o cumprimento de 

ordem.

2) Inicialmente, verifique-se o recolhimento das custas, estando isento do 

recolhimento as cartas precatórias referentes à ação penal pública, justiça 

gratuita, Juizado Especial, infância e juventude, feitos da Fazenda Pública 

e outros com isenção legal de custas prévias.

3) Não havendo o recolhimento devido, decorrido o prazo de 30 (trinta) 

dias, devolva-se a presente precatória ao Juízo de origem, constando no 

ofício o motivo da devolução e o valor das custas devidas para o caso de 

novo encaminhamento.

4) Estando em ordem a missiva, cumpra-se o deprecado, com a urgência 

que o caso requer.

5) Em havendo necessidade de designação de audiência, notifique o juízo 

deprecado, sendo desnecessária a intimação dos patronos das partes, 

nos termos da Súmula 273 do S.T.J.

6) Caso a ordem não deva ser cumprida nesta comarca, remeta-se ao 

local de cumprimento, dado o caráter itinerante da missiva, conforme 

dispõe o artigo 262 caput do Código de Processo Civil, notificando 

imediatamente o juízo deprecante.

7) Após o cumprimento, independentemente de novo despacho, remeta os 

autos à origem, com os cumprimentos de estilo.

Cumpra-se.

Água Boa, 14 de dezembro de 2017.

_______________________________

Alexandre Meinberg Ceroy

Juiz de Direito em substituição

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 10542 Nr: 620-93.2005.811.0021

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: União - Fazenda Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nhoato & Araujo Ltda, Alessandra Petry, 

MARIA JOSE DE ARAÚJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heidgger da 

Silva - OAB:OAB/MT 2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Referência: Autos n.º 10542 (620-93.2005.811.0021)

 Em análise a manifestação de fl. 119-verso, nota-se que a parte 

exequente visa rediscutir a decisão retro.

Sem adentrar aos argumentos despendidos, reputa-se que a sua 

pretensão foi apresentada de forma inadequada, tendo em vista que o 

instrumento escolhido não tem a finalidade de reapreciar as questões 

constantes na decisão retro.

Desta forma, Indefiro o pedido de reconsideração.

 Cumpra-se.

Água Boa, 12 de dezembro de 2017.

_______________________________

Alexandre Meinberg Ceroy

Juiz de Direito em substituição

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 85165 Nr: 4005-05.2012.811.0021
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 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rio Tibagy Companhia Securitizadora de Creditos 

Financeiros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luciano Ribeiro Bessa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Karine F. Garcia Duarte A. Pinto 

- OAB:OAB/MT 6.294-A, Ronaldo Batista Alves Pinto - OAB:7556-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...).Assim, sendo a declinação do domicílio do requerido obrigação 

privativa da parte autora, indefiro o pleito de expedição de pedido de 

informações.Intime-se a requerente para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

promova a citação do réu, sob pena de extinção do processo. .Havendo 

manifestação ou certificado o respectivo decurso de prazo, voltem-me 

c o n c l u s o s . C u m p r a - s e . Á g u a  B o a ,  0 7  d e  d e z e m b r o  d e 

2017._______________________________Alexandre Meinberg CeroyJuiz 

de Direito em substituição

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 90574 Nr: 461-38.2014.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Janaina de Sousa Parente

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paratins Transporte e Turismo Ltda - Me

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wilson Massaiuki Sio Junior - 

OAB:9.661-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Referência: Autos n.º 90574 (461-38.2014.811.0021)

 Deixo de deferir o pedido à fl. 89, por ser ônus da parte diligenciar no 

sentido de localizar bens da parte adversa passíveis de penhora.

 Já tornara-se comum, nos dias de hoje, quererem as partes transferir ao 

Poder Judiciário uma incumbência que somente a elas pertence.

 O acolhimento de pleitos de tal natureza é uma das grandes causas do 

conhecido congestionamento processual e ineficácia do princípio 

constitucional da razoável duração do processo.

 In casu, verifica-se que a parte intenciona diligências tendentes a trazer 

aos autos informações que integram o típico ato processual de 

postulação, qual seja a indicação de bens penhoráveis de propriedade do 

executado, ante a inércia deste em perfazer referida indicação.

 O direito discutido nos autos é de natureza puramente privada, de forma 

que a intervenção judicial na contenda deve resumir-se à decisão acerca 

do objeto controvertido e a solvência e condução das questões 

processuais.

 Não cabe ao Poder Judiciário acolher ato cuja efetivação é de obrigação 

única e exclusiva da parte, mormente quando se trata de litigante que é 

devidamente representado por advogado constituído, o qual detém plenas 

possibilidades de, por exemplo, requerer certidões de cartórios imobiliários 

e do Departamento de Trânsito acerca da existência de bens em nome do 

executado.

 Intime-se a parte exequente para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

impulsione o processo, requerendo medidas que efetivamente possam 

solver o feito, sob pena de arquivamento.

 Havendo manifestação ou certificado respectivo decurso de prazo, 

retornem-me conclusos para deliberação.

 Cumpra-se.

Água Boa, 11 de dezembro de 2017.

_______________________________

Alexandre Meinberg Ceroy

Juiz de Direito em substituição

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 96585 Nr: 210-83.2015.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LRG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VAdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Selso Lopes de Carvalho - 

OAB:3556-B/MT, Tiago Thoma Martins de Paula - OAB:11.954-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bruno Junqueira de Paiva - 

OAB:30765/GO, Rossini Gomes Ferreira Ramos - OAB:29499/GO

 Intime-se a parte exequente para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

impulsione o processo, requerendo medidas que efetivamente possam 

solver o feito, sob pena de arquivamento e até eventual extinção do 

processo pela prescrição intercorrente, considerando-se para esta que 

será entendido, por este órgão julgador, que a ausência de 

impulsionamento processual equivaler-se-á a pedido implícito de 

arquivamento provisório, nos termos do artigo 40, parágrafo 2º, da lei n.º 

6.830/80.Sem embargo, diante do fato de que o crédito possui natureza 

alimentícia decorrente de sucumbência, tendo havido a preclusão em 

relação à constrição à fl. 115/116, defiro o pedido de levantamento na 

forma solicitada pelo exequente à fl. 117.Intime-se e cumpra-se.Água Boa, 

07 de dezembro de 2017._______________________________Alexandre 

Meinberg CeroyJuiz de Direito em substituição

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 96645 Nr: 257-57.2015.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CEdR, Edenize de Ré

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Belchior Alves da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Tiago da Silva Machado - 

OAB:17908/MT

 Em relação à diligência solicitada pela Defensoria Pública ao Instituto 

Nacional do Seguro Social, este Juízo indefere o pedido, tendo em vista 

que esta providência pode ser solicitada pelo interessado, sobretudo em 

se tratando de entidade que possui poder requisitório. No que tange ao 

pedido de consulta ao sistema Infojud, saliento que tal diligência deve ser 

demonstrada a sua extrema necessidade, isso porque tais informações 

são protegidas por sigilo. No caso em tela, a solicitação do autor é no 

sentido de instrução probatória, razão pela qual há outros elementos que 

podem indicar a existência de possibilidade do alimentando na prestação 

dos alimentos, sendo esta medida ora pleitedada desarrazoada para os 

fins propostos. Em relação ao pedido de avaliação socioeconômico, 

indefiro por ora tal pleito, diante do deferimento da prova oral, ficando 

relegado a sua eventual possibilidade na hipótese de os elementos 

probatórios a serem coligidos se mostraem insuficientes ao deslinde da 

causa. Cumpra-se. Intimem-se. Água Boa, 11 de dezembro de 

2017._______________________________Alexandre Meinberg CeroyJuiz 

de Direito em substituição

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 103952 Nr: 4714-35.2015.811.0021

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GOdS, Vanilde Pereira de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sidiney Gomes de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pedro Henrique Ribeiro de 

Carvalho - OAB:20700-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Referência: Autos n.º 103952 (4714-35.2015.811.0021)

 Diante da manifestação do exequente (fls. 69/70), renove-se ofício ao 

empregador do executado a fim de que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

informe a este Juízo acerca da realização do desconto da pensão 

alimentícia, sob pena de apuração de crime de desobediência, isso porque 

se trata de reiteração de pedido de explicação (fl. 72).

 No mais, intime-se a parte exequente para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

impulsione o processo, requerendo medidas que efetivamente possam 

solver o feito, sob pena de arquivamento.

 Havendo manifestação ou certificado respectivo decurso de prazo, 

retornem-me conclusos para deliberação.

 Cumpra-se.

Água Boa, 07 de dezembro de 2017.

_______________________________

Alexandre Meinberg Ceroy

Juiz de Direito em substituição

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 108097 Nr: 1355-43.2016.811.0021

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 
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Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gaudencio José Mainini - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVARO CAMPOS 

DAS NEVES RIBEIRO - OAB:15445/O, MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA 

RIBEIRO - OAB:5308

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Referência: Autos n.º 108097 (1355-43.2016.811.0021)

 Defiro o pedido de fl. 65 e determino a inserção de restrição judicial 

diretamente na base de dados do sistema de Registro Nacional de 

Veículos Automotores – RENAVAN, nos termos do artigo 3º, parágrafo 9º 

do Decreto-Lei n.º 911, de 01º de Outubro de 1.969, alterado pela lei n.º 

13.043/14.

 Considerando que o sistema RENAJUD, nos termos do item 1.17.1 da 

Consolidação das Normas da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de 

Mato Grosso – CNGCJ/MT, é uma ferramenta que possibilita tanto a 

inserção quanto a retirada de constrições judiciais dos veículos 

encontrados na Base Índica Nacional (BIN) do Registro Nacional de 

Veículos Automotores (RENAVAM), integrando o Poder Judiciário e o 

Departamento Nacional de Trânsito – DENATRAN, determino que a 

restrição em questão seja inserida por meio do referido sistema.

Intime-se a parte requerente para no prazo de 10 (dez) dias, dar 

andamento ao feito, requerendo o que entender de direito ao deslinde do 

feito.

Cumpra-se.

Água Boa, 12 de dezembro de 2017.

_______________________________

Alexandre Meinberg Ceroy

Juiz de Direito em substituição

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 1027049 Nr: 7608-13.2017.811.0021

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SVBM, Maria Aparecida Primo Viana

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edson Carlos Botelho Muniz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Referência: Autos n.º 1027049 (7608-13.2017.811.0021)

1) Tratam-se os presentes autos de carta precatória encaminhada do 

Juízo deprecante para esta comarca, requerendo o cumprimento de 

ordem.

2) Inicialmente, verifique-se o recolhimento das custas, estando isento do 

recolhimento as cartas precatórias referentes à ação penal pública, justiça 

gratuita, Juizado Especial, infância e juventude, feitos da Fazenda Pública 

e outros com isenção legal de custas prévias.

3) Não havendo o recolhimento devido, decorrido o prazo de 30 (trinta) 

dias, devolva-se a presente precatória ao Juízo de origem, constando no 

ofício o motivo da devolução e o valor das custas devidas para o caso de 

novo encaminhamento.

4) Estando em ordem a missiva, cumpra-se o deprecado, com a urgência 

que o caso requer.

5) Em havendo necessidade de designação de audiência, notifique o juízo 

deprecado, sendo desnecessária a intimação dos patronos das partes, 

nos termos da Súmula 273 do S.T.J.

6) Caso a ordem não deva ser cumprida nesta comarca, remeta-se ao 

local de cumprimento, dado o caráter itinerante da missiva, conforme 

dispõe o artigo 262 caput do Código de Processo Civil, notificando 

imediatamente o juízo deprecante.

7) Após o cumprimento, independentemente de novo despacho, remeta os 

autos à origem, com os cumprimentos de estilo.

Cumpra-se.

Água Boa, 12 de dezembro de 2017.

_______________________________

Alexandre Meinberg Ceroy

Juiz de Direito em substituição

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 125 Nr: 210-16.1997.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAQUIM MOURA FREITAS, LOURIVAL 

BASTOS MACEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wylerson Verano de Aquino 

Souza - OAB:3.968

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em consulta realizada por este Juízo ao Sistema Bacenjud, verificou-se 

em anexo que o montante de R$ 769,19 (setecentos e sessenta e nove 

reais e dezenove centavos) está transferido com o ID: 

072013000012401462.

Desta forma, Proceda-se o Senhor Gestor a vinculação do montante para 

a conta judicial devida e após, realize a intimação da parte executada para 

manifestar no prazo de 05 (cinco) dias sobre o bloqueio realizado, nos 

termos do artigo 854, §3º do Código de Processo Civil.

Em seguida, sendo efetuado os atos acima, Intime-se a parte exequente 

para no prazo de 10 (dez) dias, requerer o que entender de direito ao 

deslinde do feito, sob pena de arquivamento.

Intime-se.

Cumpra-se.

Água Boa, 11 de dezembro de 2017.

_______________________________

Alexandre Meinberg Ceroy

Juiz de Direito em substituição

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 3467 Nr: 24-37.1990.811.0021

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edemar da Motta - ME, Edemar da Motta

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ULINDINEI ARAÚJO BARBOSA - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dóris Rodrigues Henriques - 

OAB:OAB/RS 30.335

 Referência: Autos n.º 3467 (24-37.1990.811.0021)

 Apesar do requerimento do exequente à fl. 142, em análise da matrícula 

imobiliária à fl. 150, verifica-se que o imóvel em que o credor pretende 

penhorar é de titularidade de terceiro, que foi adquirido por usucapião na 

demanda n. 3072-95.2013.811.0021 (Código 88679) distribuída nesta 2ª 

Vara da Comarca de Água Boa/MT.

 Assim, a fim de evitar o ajuizamento de embargos de terceiros, diante da 

nítida constatação de que o imóvel não pertence ao executado, aliado ao 

fato de que não houve fundamentação acerca da eventual existência de 

vício social ou motivos para a desconsideração da personalidade jurídica, 

indefiro o pedido à fl. 142.

 Abra-se vista dos autos ao exequente para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, indique bens passíveis de penhora visando à satisfação da 

obrigação, sob pena de arquivamento do feito.

 Cumpra-se.

Água Boa, 13 de dezembro de 2017.

_______________________________

Alexandre Meinberg Ceroy

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 6996 Nr: 954-98.2003.811.0021

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: União - Fazenda Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nhoato & Araujo Ltda, Alessandra Petry

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heidgger da 

Silva - OAB:OAB/MT 2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Referência: Autos n.º 6996 (954-98.2003.811.0021)

 Em análise a manifestação de fl. 148-verso, nota-se que a parte 

exequente visa rediscutir a decisão retro.

Sem adentrar aos argumentos despendidos, reputa-se que a sua 

pretensão foi apresentada de forma inadequada, tendo em vista que o 

instrumento escolhido não tem a finalidade de reapreciar as questões 

constantes na decisão retro.
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Desta forma, Indefiro o pedido de reconsideração.

 Cumpra-se.

Água Boa, 12 de dezembro de 2017.

_______________________________

Alexandre Meinberg Ceroy

Juiz de Direito em substituição

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 18279 Nr: 1418-83.2007.811.0021

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Solo Vivo Industria e Comercio de Fertilizantes Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Ines Rodrigues do Amaral

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Naia Paula Yolanda Bittencourt 

Tortato - OAB:55538/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Selso Lopes de Carvalho - 

OAB:3556-B/MT, Tiago Thoma Martins de Paula - OAB:11.954-B/MT

 Noutro vértice, deixo de deferir o pedido de pesquisas junto ao RENAJUD, 

eis que o exequente não trouxe aos autos a informação necessária ao 

impulsionamento do processo – qual seja a indicação de bens penhoráveis 

de propriedade do executado – a parte limitou-se a requerer a expedição 

de pedido de informações a órgãos/instituição, com vistas a produção da 

informação que se pretende.Com efeito, já tornara-se lugar comum, nos 

dias de hoje, quererem as partes transferir ao Poder Judiciário uma 

incumbência que somente a elas pertence.O acolhimento de pleitos de tal 

natureza é uma das grandes causas do conhecido congestionamento 

processual e ineficácia do princípio constitucional da razoável duração do 

processo.In casu, verifica-se que a parte intenciona diligências tendentes 

a trazer aos autos informações que integram o típico ato processual de 

postulação, qual seja a indicação de bens penhoráveis de propriedade do 

executado, ante a inércia deste em perfazer referida indicação.O direito 

discutido nos autos é de natureza puramente privada, de forma que a 

intervenção judicial na contenda deve resumir-se à decisão acerca do 

objeto controvertido e a solvência e condução das questões 

processuais.Não cabe ao Poder Judiciário acolher ato cuja efetivação é de 

obrigação única e exclusiva da parte, mormente quando se trata de 

litigante que é devidamente representado por advogado constituído, o qual 

detém plenas possibilidades de, por exemplo, requerer certidões de 

cartórios imobiliários e do Departamento de Trânsito acerca da existência 

de bens em nome do executado.Nesse passo, intime-se a parte exequente 

para que, no prazo de 10 (dez) dias, impulsione o processo, requerendo 

medidas que efetivamente possam solver o feito, sob pena de 

arquivamento.Havendo manifestação ou certificado respectivo decurso de 

prazo, retornem-me conclusos para deliberação.Cumpra-se.Água Boa, 07 

de dezembro de 2017._______________________________Alexandre 

Meinberg CeroyJuiz de Direito em substituição

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 29231 Nr: 3674-28.2009.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Margarete Aparecida Alleoni

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:OAB/MT 3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jose Renato de Moraes - 

OAB:OAB/MT 13330-A

 Referência: Autos n.º 29231 (3674-28.2009.811.0021)

 Com fundamento no art. 774, inciso V do CPC determino a intimação do 

executado para que, no prazo de 05 (cinco) dias, informe a existência e a 

localização de bens passíveis de penhora, sob pena de aplicação de multa 

por ato atentatório à dignidade de justiça.

 Não havendo indicação na forma consignada acima, aplico multa no 

importe de 15 % (quinze por cento) do valor atualizado do débito.

 Em seguida, inexistindo indicado idôneo da existência e localização de 

bens pelo executado ou exequente, determino o retorno dos autos ao 

arquivo na forma consignada na sentença à fl. 111

 Intime-se. Cumpra-se.

Água Boa, 11 de dezembro de 2017.

_______________________________

Alexandre Meinberg Ceroy

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 86456 Nr: 954-49.2013.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leoveral Francisco Lopes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leoveral Francisco Lopes - 

OAB:3.549-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador da Fazenda 

Pública Estadual - OAB:---------

 Referência: Autos n. 86456 (954-49.2013.811.0021)

 Diante da manifestação à fl. 62, defiro o pedido do executado quanto ao 

procedimento necessário para o pagamento do ofício requistório de 

pagamento na forma do Provimento n. 11/2017-CM.

 Sendo constatado o pagamento, remetam-se os autos conclusos.

 Cumpra-se.

 Água Boa, 11 de dezembro de 2017.

_______________________________

Alexandre Meinberg Ceroy

Juiz de Direito em substituição

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 86836 Nr: 1321-73.2013.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Clautides Santos da Cruz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sueli Vieira de Souza - 

OAB:14900-A/MT, Wilson Massaiuki Sio Junior - OAB:9.661-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria Federal - OAB:

 Intime-se o executado, mediante carga dos autos para, querendo, 

impugnar a execução no prazo de 30 (trinta) dias, conforme determina a 

redação do artigo 535 caput da Lei 13.105, de 16 de março 2015 (Código 

de Processo Civil), salientando que na execução não embargada não 

caberá condenação em honorários advocatícios, a par do que dispõe o 

artigo 85, parágrafo 7º, do diploma legal em apreço.

 Cumpra-se.

Água Boa, 11 de dezembro de 2017.

_______________________________

Alexandre Meinberg Ceroy

Juiz de Direito em substituição

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 87432 Nr: 1892-44.2013.811.0021

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adélia Steffenon, AS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Sady Steffenon

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiane Vieira de Souza 

Menezes - OAB:OAB/MT 15.042/A, Paulo Henrique Rodrigues - 

OAB:OAB/GO5309

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Referência: Autos n.º 87432 (1892-44.2013.811.0021)

Considerando o parecer do Ministério Público apresentado à fl. 66, 

Intime-se o inventariante para que apresente as últimas declarações (art. 

636, CPC), devendo as partes ser ouvidas sobre estas no prazo comum 

de 15 (quinze) dias, prazo este em que deverá o autor proceder ao 

cálculo do tributo (art. 637, do CPC).

Ao final, recolhido o imposto de transmissão a título de morte, apresentado 

o esboço da partilha final e acostada aos autos as certidões negativas de 

tributos Federais, Estaduais e Municipais, será julgada a partilha, conforme 

prevê o art. 654 do Código de Processo Civil.

 Intime-se.

Água Boa, 12 de dezembro de 2017.

_______________________________

Alexandre Meinberg Ceroy
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Juiz de Direito em substituição

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 95651 Nr: 4264-29.2014.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Merailde Paiva Teixeira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sergio Divino Carvalho Filho - 

OAB:OAB/MT 18.298A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Referência: Autos n.º 95651 (4264-29.2014.811.0021)Tratam-se os 

presentes autos de ação contra a Fazenda Pública, que se encontra em 

fase de cumprimento de sentença.Intimada do pleito de cumprimento de 

sentença, a Fazenda Pública apresentou impugnação ao cumprimento de 

sentença.Analisando as normativas de regência, vemos que referida 

impugnação detém efeito suspensivo ope legis.Assim entendemos pois, 

como é cediço, as sentenças que reconhecem a exigibilidade de 

obrigação de pagar quantia certa pela Fazenda Pública somente podem 

ser cumpridas, conforme dita a Constituição Federal (artigo 100), por meio 

de precatórios ou requisições de pequeno valor.Por sua vez, o artigo 535, 

parágrafo 3º, do Código de Processo Civil especifica que:Art. 535. A 

Fazenda Pública será intimada na pessoa de seu representante judicial, 

por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 

(trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a execução, podendo arguir:

(...)§ 3o Não impugnada a execução ou rejeitadas as arguições da 

executada:I - expedir-se-á, por intermédio do presidente do tribunal 

competente, precatório em favor do exequente, observando-se o disposto 

na Constituição Federal;II - por ordem do juiz, dirigida à autoridade na 

pessoa de quem o ente público foi citado para o processo, o pagamento 

de obrigação de pequeno valor será realizado no prazo de 2 (dois) meses 

contado da entrega da requisição, mediante depósito na agência de banco 

oficial mais próxima da residência do exequente.Analisando referida regra, 

o que se verifica é que o precatório ou a requisição de pequeno valor 

somente pode ser expedida nos casos de ausência de impugnação ao 

cumprimento de sentença, ou no caso de improvimento desta.Assim, 

havendo a interposição de impugnação por parte da Fazenda Pública, 

recebo-a em seu efeito suspensivo.Determino que seja a exequente 

intimado para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se.Após, 

venham-me os autos conclusos.Cumpra-se.Água Boa, 12 de dezembro de 

2017._______________________________Alexandre Meinberg CeroyJuiz 

de Direito em substituição

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 99550 Nr: 1990-58.2015.811.0021

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VHMdS, MNdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Referência: Autos n.º 99550 (1990-58.2015.811.0021)

 Inicialmente, proceda-se a formalização da penhora realizada à fl. 38, 

conforme requerimento de fl. 42.

 Deixo de deferir o pedido à fl. 42, referente a expedição de ofício à 

Receita Federal, por ser ônus da parte diligenciar no sentido de localizar 

bens da parte adversa passíveis de penhora.

 Já tornara-se comum, nos dias de hoje, quererem as partes transferir ao 

Poder Judiciário uma incumbência que somente a elas pertence.

 O acolhimento de pleitos de tal natureza é uma das grandes causas do 

conhecido congestionamento processual e ineficácia do princípio 

constitucional da razoável duração do processo.

 In casu, verifica-se que a parte intenciona diligências tendentes a trazer 

aos autos informações que integram o típico ato processual de 

postulação, qual seja a indicação de bens penhoráveis de propriedade do 

executado, ante a inércia deste em perfazer referida indicação.

 O direito discutido nos autos é de natureza puramente privada, de forma 

que a intervenção judicial na contenda deve resumir-se à decisão acerca 

do objeto controvertido e a solvência e condução das questões 

processuais.

 Não cabe ao Poder Judiciário acolher ato cuja efetivação é de obrigação 

única e exclusiva da parte, mormente quando se trata de litigante que é 

devidamente representado por advogado constituído, o qual detém plenas 

possibilidades de, por exemplo, requerer certidões de cartórios imobiliários 

e do Departamento de Trânsito acerca da existência de bens em nome do 

executado.

 Intime-se a parte exequente para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

impulsione o processo, requerendo medidas que efetivamente possam 

solver o feito, sob pena de arquivamento.

 Havendo manifestação ou certificado respectivo decurso de prazo, 

retornem-me conclusos para deliberação.

 Cumpra-se.

Água Boa, 12 de dezembro de 2017.

_______________________________

Alexandre Meinberg Ceroy

Juiz de Direito em substituição

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 108278 Nr: 1440-29.2016.811.0021

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luzia Campos de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Manoel Ferreira de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Paulo da Silva - 

OAB:OAB/MT 21.772/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Referência: Autos n.º 108278 (1440-29.2016.811.0021)

Realizados alguns atos processuais a parte autora pugnou pela 

homologação de desistência quanto ao prosseguimento da ação (fl. 33).

Fundamentação

Ante o pedido da parte autora e o fato de ter havido a citação ficta do réu, 

caso é de homologação de desistência e extinção do feito sem resolução 

do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo 

Civil.

Dispositivo

Diante do exposto, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução de mérito, 

nos termos do artigo 485, inciso VIII do Código de Processo Civil.

Sem custas eis que deferidos os benefícios da gratuidade de justiça.

 Nos termos do item 2.2.9.1 da CNGCJ/MT, alterada pelo provimento n.º 

42/08, fica dispensado o registro da sentença.

Dou esta por publicada com a inserção no sistema informatizado 

APOLO/TJMT.

Intimem-se. Cumpra-se.

Água Boa, 14 de dezembro de 2017.

_______________________________

Alexandre Meinberg Ceroy

Juiz de Direito em substituição

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 108616 Nr: 1615-23.2016.811.0021

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ACFeIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MMdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO NEVES COSTA - 

OAB:12410

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, julgo procedente a pretensão contida na inicial, nos autos 

da ação de busca e apreensão proposta por YMORÉ CRÉDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A em desfavor de MARLUCIA MARIA 

DA SILVA, consolidando-se a propriedade e a posse plena e exclusiva do 

veículo descrito na inicial, ao patrimônio do credor fiduciário, cuja 

apreensão liminar determinada torno em definitiva, com fundamento no art. 

3°, § 1°, do Decreto-lei n. 911/69.Oficie-se o órgão de trânsito para expedir 

novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de 

terceiro por ele indicado, livre de ônus da propriedade fiduciária, com 

fulcro no art. 3°, § 1°, do Decreto-lei n. 911/69. Condeno a ré ao 

pagamento das custas do processo e honorários advocatícios, que fixo 
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em R$ 1.000,00 (um mil reais), a teor do que dispõe o art. 85, § 2° do 

Código de Processo Civil.Nos termos do item 2.2.9.1 da CNGCJ/MT, 

alterada pelo provimento n.º 42/08, fica dispensado o registro da 

sentença.Dou esta por publicada com a inserção no sistema informatizado 

APOLO/TJMT.Intimem-se as partes.Cumpra-se.Água Boa, 11 de dezembro 

de 2017. ____________________________Alexandre Meinberg CeroyJuiz 

de Direito em substituição

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 113419 Nr: 4387-56.2016.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FCCdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IdCdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiane dos Santos Menino - 

OAB:OAB/SP 243186

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Remetam-se os autos com vistas ao Ministério Público para manifestação 

sobre o acordo realizado entre as partes à fl. 25

 Após, conclusos para deliberação.

 Cumpra-se.

Água Boa, 11 de dezembro de 2017.

_______________________________

Alexandre Meinberg Ceroy

Juiz de Direito em substituição

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 115843 Nr: 6070-31.2016.811.0021

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fort Cal Industria Comercio e Transportes Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leandro Marcelo Zanelato

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Helio Lacerda Ferreira Braga 

Junior - OAB:150.240/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Referência: Autos n.º 115843 (6070-31.2016.811.0021)

 Defiro o pedido de fl. 55. Proceda-se nova tentativa de citação do 

requerido, nos termos da decisão exarada à fl. 42.

 Cumpra-se.

Água Boa, 13 de dezembro de 2017

_______________________________

Alexandre Meinberg Ceroy

Juiz de Direito em substituição

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 1026924 Nr: 7513-80.2017.811.0021

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Welinton Veloso Batista

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rithli Mayara Nunes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Referência: Autos n.º 1026924 (7513-80.2017.811.0021)

1) Tratam-se os presentes autos de carta precatória encaminhada do 

Juízo deprecante para esta comarca, requerendo o cumprimento de 

ordem.

2) Inicialmente, verifique-se o recolhimento das custas, estando isento do 

recolhimento as cartas precatórias referentes à ação penal pública, justiça 

gratuita, Juizado Especial, infância e juventude, feitos da Fazenda Pública 

e outros com isenção legal de custas prévias.

3) Não havendo o recolhimento devido, decorrido o prazo de 30 (trinta) 

dias, devolva-se a presente precatória ao Juízo de origem, constando no 

ofício o motivo da devolução e o valor das custas devidas para o caso de 

novo encaminhamento.

4) Estando em ordem a missiva, cumpra-se o deprecado, com a urgência 

que o caso requer.

5) Em havendo necessidade de designação de audiência, notifique o juízo 

deprecado, sendo desnecessária a intimação dos patronos das partes, 

nos termos da Súmula 273 do S.T.J.

6) Caso a ordem não deva ser cumprida nesta comarca, remeta-se ao 

local de cumprimento, dado o caráter itinerante da missiva, conforme 

dispõe o artigo 262 caput do Código de Processo Civil, notificando 

imediatamente o juízo deprecante.

7) Após o cumprimento, independentemente de novo despacho, remeta os 

autos à origem, com os cumprimentos de estilo.

Cumpra-se.

Água Boa, 11 de dezembro de 2017.

_______________________________

Alexandre Meinberg Ceroy

Juiz de Direito em substituição

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 1027129 Nr: 7672-23.2017.811.0021

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JPdSB, Silvania dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Flavio Caldeira Boaventura

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonésio Eckert - OAB:OAB/SC 

7745

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1) Tratam-se os presentes autos de carta precatória encaminhada do 

Juízo deprecante para esta comarca, requerendo o cumprimento de 

ordem.

2) Inicialmente, verifique-se o recolhimento das custas, estando isento do 

recolhimento as cartas precatórias referentes à ação penal pública, justiça 

gratuita, Juizado Especial, infância e juventude, feitos da Fazenda Pública 

e outros com isenção legal de custas prévias.

3) Não havendo o recolhimento devido, decorrido o prazo de 30 (trinta) 

dias, devolva-se a presente precatória ao Juízo de origem, constando no 

ofício o motivo da devolução e o valor das custas devidas para o caso de 

novo encaminhamento.

4) Estando em ordem a missiva, cumpra-se o deprecado, com a urgência 

que o caso requer.

5) Em havendo necessidade de designação de audiência, notifique o juízo 

deprecado, sendo desnecessária a intimação dos patronos das partes, 

nos termos da Súmula 273 do S.T.J.

6) Caso a ordem não deva ser cumprida nesta comarca, remeta-se ao 

local de cumprimento, dado o caráter itinerante da missiva, conforme 

dispõe o artigo 262 caput do Código de Processo Civil, notificando 

imediatamente o juízo deprecante.

7) Após o cumprimento, independentemente de novo despacho, remeta os 

autos à origem, com os cumprimentos de estilo.

Cumpra-se.

Água Boa, 14 de dezembro de 2017.

_______________________________

Alexandre Meinberg Ceroy

Juiz de Direito em substituição

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 84480 Nr: 3320-95.2012.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eronides Borges de Jesus

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Água Boa - M T

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Laís Bento de Resende - 

OAB:OAB/MT 11.828, Larisse Bento de Resende - OAB:12978/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dejango Riber Oliveira 

Campos - OAB:8874-B/MT, Diego Mayolino Montecchi - 

OAB:12124/MT, Marina Santana de Oliveira Souza - OAB:9879/MT, 

Silvana Alves de Souza - OAB:15.374/0/MT

 Referência: Autos n.º 84480 (3320-95.2012.811.0021)

Indefiro o pedido de fl. 180, eis que o pagamento da requisição de 

obrigação de pequeno valor será realizado no prazo de 2 (dois) meses 

contado da entrega da requisição, mediante depósito na agência de banco 

oficial mais próxima da residência do exequente, nos termos do artigo 535, 

§ 2º, II do Código de Processo Civil.

Desta forma, Cumpra-se a decisão prolatada à fl. 173.

 Cumpra-se.
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 Água Boa, 12 de dezembro de 2017.

_______________________________

Alexandre Meinberg Ceroy

Juiz de Direito em substituição

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 85625 Nr: 140-37.2013.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcia Regina Pezzini

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Greice Kelly Varela Silveira - 

OAB:14436

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria Federal - OAB:

 Referência: Autos n.º 85625 (140-37.2013.811.0021)

 Corrija-se o registro, a distribuição e autuação do presente feito, para 

constar no sistema APOLO/TJMT que trata-se de ação em fase de 

cumprimento de sentença.

 Intime-se o executado, mediante carga dos autos para, querendo, 

impugnar a execução no prazo de 30 (trinta) dias, conforme determina a 

redação do artigo 535 caput da Lei 13.105, de 16 de março 2015 (Código 

de Processo Civil), salientando que na execução não embargada não 

caberá condenação em honorários advocatícios, à par do que dispõe o 

artigo 85, parágrafo 7º, do diploma legal em apreço.

 Cumpra-se.

Água Boa, 14 de dezembro de 2017.

_______________________________

Alexandre Meinberg Ceroy

Juiz de Direito em substituição

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 103177 Nr: 4240-64.2015.811.0021

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joice Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Caetano Luiz Neumann

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de ação de inventário em que depois de realizados alguns atos 

processuais a requerente compareceu ao feito postulando a homologação 

de desistência quanto ao prosseguimento da ação (fl. 31).

Fundamentação

Ante a manifestação da requerente, caso é de homologação e extinção do 

feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do 

Código de Processo Civil.

Dispositivo

Diante do exposto, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução de mérito, 

nos termos do artigo 485, inciso VIII do Código de Processo Civil.

Sem custas, em razão da autora ser beneficiária da justiça gratuita.

 Considerando que a presente comarca é servida por bancos de dados 

eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos do 

Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença.

 Dou esta por publicada com a inserção no sistema informatizado 

APOLO/TJMT.

 Intime-se.

Cumpra-se.

Água Boa, 13 de dezembro de 2017.

_______________________________

Alexandre Meinberg Ceroy

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 106409 Nr: 499-79.2016.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdecir Fulanetti

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Paulo da Silva - 

OAB:OAB/MT 21.772/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Referência: Autos n.º 106409 (499-79.2016.811.0021)

 Corrija-se o registro, a distribuição e autuação do presente feito, para 

constar no sistema APOLO/TJMT que trata-se de ação em fase de 

cumprimento de sentença.

 Intime-se o executado, mediante carga dos autos para, querendo, 

impugnar a execução no prazo de 30 (trinta) dias, conforme determina a 

redação do artigo 535 caput da Lei 13.105, de 16 de março 2015 (Código 

de Processo Civil), salientando que na execução não embargada não 

caberá condenação em honorários advocatícios, à par do que dispõe o 

artigo 85, parágrafo 7º, do diploma legal em apreço.

 Cumpra-se.

Água Boa, 14 de dezembro de 2017.

_______________________________

Alexandre Meinberg Ceroy

Juiz de Direito em substituição

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 116233 Nr: 6315-42.2016.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lindomar Francisco de Melo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Edemar Bertol, Ana Claudia Bertol 

Câmara

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Geison Bissolotti - 

OAB:OAB/MT 21.979-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Referência: Autos n.º 116233 (6315-42.2016.811.0021)

 Deixo de deferir o pedido às fls. 29/30, por ser ônus da parte diligenciar 

no sentido de localizar o endereço da parte adversa.

 Já tornara-se comum, nos dias de hoje, quererem as partes transferir ao 

Poder Judiciário uma incumbência que somente a elas pertence.

 O acolhimento de pleitos de tal natureza é uma das grandes causas do 

conhecido congestionamento processual e ineficácia do princípio 

constitucional da razoável duração do processo.

 In casu, verifica-se que a parte intenciona diligências tendentes a trazer 

aos autos informações que integram o típico ato processual de 

postulação, qual seja a indicação de bens penhoráveis de propriedade do 

executado, ante a inércia deste em perfazer referida indicação.

 Não cabe ao Poder Judiciário acolher ato cuja efetivação é de obrigação 

única e exclusiva da parte, mormente quando se trata de litigante que é 

devidamente representado pela Defensoria Pública, que detém plenas 

possibilidades de, por exemplo, requerer certidões de cartórios imobiliários 

e do Departamento de Trânsito acerca da existência de bens em nome do 

executado.

 Diante do exposto, indefiro o pedido às fls. 29/30 e, por consequência, 

determino que a parte requerente seja intimada a requerer o que entender 

de direito em termos de prosseguimento, consignando-se para 

cumprimento o prazo de 05 dias.

 Intime-se. Cumpra-se.

Água Boa, 07 de dezembro de 2017.

_______________________________

Alexandre Meinberg Ceroy

Juiz de Direito em substituição

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 1026998 Nr: 7573-53.2017.811.0021

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso do Sul

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cerâmica Líder Ltda.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador do Estado de Mato 

Grosso do Sul - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Referência: Autos n.º 1026998 (7573-53.2017.811.0021)

1) Tratam-se os presentes autos de carta precatória encaminhada do 
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Juízo deprecante para esta comarca, requerendo o cumprimento de 

ordem.

2) Inicialmente, verifique-se o recolhimento das custas, estando isento do 

recolhimento as cartas precatórias referentes à ação penal pública, justiça 

gratuita, Juizado Especial, infância e juventude, feitos da Fazenda Pública 

e outros com isenção legal de custas prévias.

3) Não havendo o recolhimento devido, decorrido o prazo de 30 (trinta) 

dias, devolva-se a presente precatória ao Juízo de origem, constando no 

ofício o motivo da devolução e o valor das custas devidas para o caso de 

novo encaminhamento.

4) Estando em ordem a missiva, cumpra-se o deprecado, com a urgência 

que o caso requer.

5) Em havendo necessidade de designação de audiência, notifique o juízo 

deprecado, sendo desnecessária a intimação dos patronos das partes, 

nos termos da Súmula 273 do S.T.J.

6) Caso a ordem não deva ser cumprida nesta comarca, remeta-se ao 

local de cumprimento, dado o caráter itinerante da missiva, conforme 

dispõe o artigo 262 caput do Código de Processo Civil, notificando 

imediatamente o juízo deprecante.

7) Após o cumprimento, independentemente de novo despacho, remeta os 

autos à origem, com os cumprimentos de estilo.

Cumpra-se.

Água Boa, 12 de dezembro de 2017.

_______________________________

Alexandre Meinberg Ceroy

Juiz de Direito em substituição

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 1027048 Nr: 7607-28.2017.811.0021

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRLdSS, Eva Ferreira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcelo Ricardo Lima de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Referência: Autos n.º 1027048 (7607-28.2017.811.0021)

1) Tratam-se os presentes autos de carta precatória encaminhada do 

Juízo deprecante para esta comarca, requerendo o cumprimento de 

ordem.

2) Inicialmente, verifique-se o recolhimento das custas, estando isento do 

recolhimento as cartas precatórias referentes à ação penal pública, justiça 

gratuita, Juizado Especial, infância e juventude, feitos da Fazenda Pública 

e outros com isenção legal de custas prévias.

3) Não havendo o recolhimento devido, decorrido o prazo de 30 (trinta) 

dias, devolva-se a presente precatória ao Juízo de origem, constando no 

ofício o motivo da devolução e o valor das custas devidas para o caso de 

novo encaminhamento.

4) Estando em ordem a missiva, cumpra-se o deprecado, com a urgência 

que o caso requer.

5) Em havendo necessidade de designação de audiência, notifique o juízo 

deprecado, sendo desnecessária a intimação dos patronos das partes, 

nos termos da Súmula 273 do S.T.J.

6) Caso a ordem não deva ser cumprida nesta comarca, remeta-se ao 

local de cumprimento, dado o caráter itinerante da missiva, conforme 

dispõe o artigo 262 caput do Código de Processo Civil, notificando 

imediatamente o juízo deprecante.

7) Após o cumprimento, independentemente de novo despacho, remeta os 

autos à origem, com os cumprimentos de estilo.

Cumpra-se.

Água Boa, 12 de dezembro de 2017.

_______________________________

Alexandre Meinberg Ceroy

Juiz de Direito em substituição

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 94691 Nr: 3628-63.2014.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Andreia de Fatima Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniela Diniz Lopes - 

OAB:10867/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maria Lucilia Gomes - 

OAB:5835-A/MT

 Referência: Autos n.º 94691 (3628-63.2014.811.0021)

Intime-se a parte requerente para no prazo de 10 (dez) dias, requerer o 

que entender de direito ao deslinde do feito, conforme determinação 

exarada em despacho de fl. 149.

Intime-se.

Água Boa, 14 de dezembro de 2017.

_______________________________

Alexandre Meinberg Ceroy

Juiz de Direito em substituição

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 28251 Nr: 2695-66.2009.811.0021

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Associação dos Trabalhadores de Saude 

Coletiva - ATRASC, Jose Claudio Ferreira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico Estadual - 

OAB:MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Heber Aziz Saber - 

OAB:9.825/MT

 Por conseguinte, JULGA-SE EXTINTO o feito com resolução do mérito, nos 

termos do art. 487, inciso I do Código de Processo Civil.Com fundamento 

no artigo 18 da Lei 7.347/85, não haverá condenação da requerente em 

honorários do advogado, custas e despesas processuais.Transitada em 

julgado, certifique-se e ARQUIVE-SE ao final, após serem tomadas as 

cautelas de estilo.Publicada em audiência, saem os presentes 

devidamente intimados.Nada mais foi dito e nem perguntado, razão por que 

se encerrou a presente audiência, cujo termo, após lido e achado, vai 

devidamente assinado por mim e pelos presentes. PEDRO DAVI 

BENETTIJuiz de Direito em substituição legalALICE CRISTINA DE ARRUDA E 

SILVA ALVESPromotora de JustiçaWENDEL RENATO CRUZDefensor 

Público

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 106154 Nr: 332-62.2016.811.0021

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FCdO, Fransueidi Cesario de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rodrigo Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Referência: Autos n.º 106154 (332-62.2016.811.0021)

Defiro o pedido de fl. 43 para desentranhamento do mandado de citação, 

devendo o Sr. Meirinho diligenciar-se novamente ao endereço nele 

constante.

 Quanto ao pedido de citação por hora certa, saliento que caberá ao oficial 

de justiça verificar se é o caso de citação por tal modalidade, na forma do 

art. 252 do Código de Processo Civil, levando em consideração a certidão 

exarada à fl. 42.

Cumpra-se.

Água Boa, 12 de dezembro de 2017.

____________________________

Alexandre Meinberg Ceroy

Juiz de Direito em substituição

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 4713 Nr: 725-12.2001.811.0021

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JBB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ILdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ora, mostra-se muito mais condizente com uma dinâmica processual 

célere que sejam os autos arquivados desde já, com a expressa menção 

de suspensão do prazo prescricional pelo período de 01 (um) ano, sob a 

clara possibilidade de serem eles desarquivados à qualquer tempo acaso 

sejam necessárias quaisquer posteriores movimentações processuais. 

Mister ressaltar que o encaminhamento dos autos diretamente ao arquivo 

não extingue a execução, eis que a presente decisão não detém cunho 

meritório, podendo o feito ser movimentado – mediante desarquivamento – 

a qualquer tempo antes do implemento da prescrição intercorrente que, no 

presente caso, dar-se-á somente após o período de 05 (cinco) anos 

contados ao findar do prazo de suspensão da prescrição por 01 (um) 

ano, conforme será determinado na presente decisão. Diante de todo o 

exposto, oficie-se ao Tabelionato de Notas e Protestos desta Comarca 

para que leve a protesto o título judicial executado nestes autos. Após, 

proceda ao arquivamento dos autos. Determino que o prazo prescricional 

do presente feito seja suspenso pelo período de 01 (um) ano contado do 

pedido de suspensão da execução, devendo a Secretaria providenciar a 

anotação sistêmica de tal determinação. Fica facultado ao exequente o 

desarquivamento dos autos à qualquer tempo, acaso sejam encontrados 

bens do devedor, conforme preconiza o artigo 921, parágrafo 3º do 

Código de Processo Civil. Considerando que a presente comarca é servida 

por bancos de dados eletrônicos de registros e movimentações 

processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das 

Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - 

CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o 

registro da sentença. Dou esta por publicada com a inserção no sistema 

informatizado APOLO/TJMT. Intime-se o exequente e, após, arquivem-se 

os autos. Cumpra-se. Água Boa, 12 de dezembro de 2017. 

_______________________________ Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de 

Direito em substituição

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 92483 Nr: 1956-20.2014.811.0021

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LVBD, Regina dos Santos Brito

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Otávio André Soares Dickmann

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, sendo a declinação do domicílio do executado obrigação privativa 

da parte autora, indefiro o pleito de expedição de pedido de 

informações.Nesse passo, intime-se a parte autora a promover medidas 

úteis ao deslinde do feito, consignando para cumprimento o prazo de 10 

dias.Intime-se. Cumpra-se.Água Boa, 12 de dezembro de 

2017._______________________________Alexandre Meinberg CeroyJuiz 

de Direito em substituição

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 29721 Nr: 4167-05.2009.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AVNL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C&SL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando César Leopoldino - 

OAB:OAB/MT 14.291-A, Juvelina Pereira Monroe - OAB:38.163/SP, 

Suelen Telini - OAB:273712/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anderson Valente Araújo - 

OAB:OAB/MT 3572

 Diante de todo o exposto, determino desde já o arquivamento dos autos. 

Determino que o prazo prescricional do presente feito seja suspenso pelo 

período de 01 (um) ano contado do pedido de suspensão da execução, 

devendo a Secretaria providenciar a anotação sistêmica de tal 

determinação. Fica facultado ao exequente o desarquivamento dos autos 

à qualquer tempo, acaso sejam encontrados bens do devedor, conforme 

preconiza o artigo 921, parágrafo 3º do Código de Processo Civil. 

Considerando que a presente comarca é servida por bancos de dados 

eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos do 

Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença. Dou 

esta por publicada com a inserção no sistema informatizado APOLO/TJMT. 

Intime-se o exequente e, após, arquivem-se os autos. Cumpra-se. Água 

Boa, 12 de dezembro de 2017. _______________________________ 

Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito em substituição

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 87195 Nr: 1663-84.2013.811.0021

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CEFC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAMCL-C, PR, OR, EJS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juçara Maria Domingues 

Lotufo - OAB:4044, Juel Prudêncio Borges - OAB:3.838, Mariza Kalix 

Miranda - OAB:8901/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Juliano Cargnelutti Pit - 

OAB:11.842/MT, Luiz Schuster - OAB:3.379/MT

 Diante de todo o exposto, determino desde já o arquivamento dos autos. 

Determino que o prazo prescricional do presente feito seja suspenso pelo 

período de 01 (um) ano contado do pedido de suspensão da execução, 

devendo a Secretaria providenciar a anotação sistêmica de tal 

determinação. Fica facultado ao exequente o desarquivamento dos autos 

à qualquer tempo, acaso sejam encontrados bens do devedor, conforme 

preconiza o artigo 40, parágrafo 3º da lei n.º Lei n.º 6.830/90. 

Considerando que a presente comarca é servida por bancos de dados 

eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos do 

Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença. Dou 

esta por publicada com a inserção no sistema informatizado APOLO/TJMT. 

Intime-se o exequente e, após, arquivem-se os autos. Indefiro o pedido de 

fl. 284, tendo em vista que a intimação pessoal constitui prerrogativa dos 

representantes da Fazenda Pública, não se estendendo tal prerrogativa às 

execuções fiscais processadas sob a representação única da Caixa 

Econômica Federal, tendo em vista o teor da Lei 8.844/90. Ademais, 

conforme anteriormente relatado, este Juízo não possui convênio para 

realizar a remessa dos autos na forma solicitada. Cumpra-se. Água Boa, 

13 de dezembro de 2017. _______________________________ 

Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito em substituição

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 85530 Nr: 45-07.2013.811.0021

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: União - Fazenda Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antônio Carlos Mundim & Cia Ltda, Antônio 

Carlos Mundim, Oneide Aparecida de Santana Mundim

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador da Fazenda 

Nacional - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Tiago Canan - OAB:9.180/MT

 Referência: Autos n.º 85530 (45-07.2013.811.0021)

Intime-se a parte exequente para no prazo de 10 (dez) dias, requerer o 

que entender de direito ao deslinde do feito, sob pena de arquivamento.

Intime-se.

Água Boa, 13 de dezembro de 2017.

_______________________________

Alexandre Meinberg Ceroy

Juiz de Direito em substituição

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 34685 Nr: 3696-52.2010.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Octaviano Penna Ramos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:16.691-A/ MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Analisando o citado artigo, percebe-se que somente caberá a sua 

utilização quanto o requerente justificar – evidentemente de forma 

comprovada – que esgotou todos os meios possíveis para obter a 
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informação que pretende, o que não é o caso dos autos. Portanto, sendo 

a declinação dos bens penhoráveis atribuição exclusiva da parte e não 

sendo, pelo exequente, demonstrado que diligenciou minimamente neste 

sentido, indefiro o pleito de expedição de pedido de informações. Intime-se 

a parte exequente para que, no prazo de 10 (dez) dias, impulsione o 

processo, requerendo medidas que efetivamente possam solver o feito, 

sob pena de arquivamento. Intime-se e cumpra-se. Água Boa, 13 de 

dezembro de 2017. _______________________________ Alexandre 

Meinberg Ceroy Juiz de Direito em substituição

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 15120 Nr: 2052-16.2006.811.0021

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CCdSL, ACFdS, VEPdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flavia Beatriz C. da Costa de S. 

Soares - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Valquíria Edi Ponsi da Silva - 

OAB:

 Referência: Autos n.º 15120 (2052-16.2006.811.0021)

Em análise a petição de fl. 147, verifico que a parte exequente requer a 

expedição de ordem de bloqueio pelo sistema Renajud em face de 

eventuais veículos em propriedade dos executados.

Ocorre que já houve nos autos o deferimento de busca no sistema renajud 

(fls. 129/132).

Desta forma, Indefiro o pedido de fl. 147, Intime-se a parte exequente para 

manifestar sobre a pesquisa realizada às fls. 130/132, no prazo de 10 

(dez) dias, requerendo o que entender de direito ao deslinde do feito.

Em tempo, considerando o entendimento firmado por este Juízo de que 

para a realização da penhora de bem móvel deve haver também a sua 

remoção ao credor, visando garantir a efetividade da constrição, Intime-se 

a exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, informe a 

disponibilidade de acompanhar o ato para remoção, sob pena de tornar a 

penhora sem efeito.

 Intime-se e Cumpra-se.

Água Boa, 13 de dezembro de 2017.

_______________________________

Alexandre Meinberg Ceroy

Juiz de Direito em substituição

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 1023769 Nr: 5373-73.2017.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Afonso Gilvani Bini

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alex Marquese - OAB:OAB/RS 

49.289, Edson Kuhn - OAB:OAB/RS 24.898

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 No entanto, pela análise acurada de seus termos, vê-se que na verdade a 

parte não requer a reforma da decisão em razão da existência de algum 

vício expresso como hipótese de cabimento dos embargos, mas tão 

somente por sua irresignação com o teor e resultado do decisum. Forçoso 

então reconhecer que o que a parte pleiteia não pode ser 

verificado/acolhido no âmbito dos embargos, posto que somente o recurso 

cabível na hipótese tem o condão de devolver a outro órgão jurisdicional a 

competência funcional para avaliar se realmente houve error in 

procedendo ou error in judicando. Eventual entendimento fático ou jurídico 

explanado pelo órgão jurisdicional de piso somente pode ser revisto no 

âmbito recursal pelo grau de jurisdição superior. Outrossim, não 

verificando este órgão jurisdicional qualquer vício que macule o provimento 

exarado, recebo os embargos – por tempestivos – e, no mérito, nego-lhe 

provimento. Considerando que a presente comarca é servida por bancos 

de dados eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos 

termos do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, 

aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da 

sentença. Dou esta por publicada com a inserção no sistema 

informatizado APOLO/TJMT. Intimem-se. Cumpra-se. Água Boa, 13 de 

dezembro de 2017. ____________________________ Alexandre 

Meinberg Ceroy Juiz de Direito em substituição

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 29902 Nr: 4354-13.2009.811.0021

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Divino Souza Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador da Fazenda Pública 

Estadual - OAB:---------

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Referência: Autos n.º 29902 (4354-13.2009.811.0021)

 Diante da ausência de demonstração de que o débito exequendo tenha 

superado o limite disposto na Lei n. 10.496 de 17 de janeiro de 2017, 

indefiro o pedido formulado à fl. 21 pelo exequente, consoante o ato 

jurisdicional exarado às fls. 18/19.

 No mais, cumpra-se integralmente os comandos contidos na sentença 

acostada às fls. 18/19.

 Água Boa, 13 de dezembro de 2017.

____________________________

Alexandre Meinberg Ceroy

Juiz de Direito em substituição

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 99205 Nr: 1797-43.2015.811.0021

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Catia Celine dos Santos Valerio Kuhn - Me, 

Catia Celine dos Santos Valerio Kuhn

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador da Fazenda Pública 

Estadual - OAB:---------

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante de todo o exposto, determino desde já o arquivamento dos autos. 

Determino que o prazo prescricional do presente feito seja suspenso pelo 

período de 01 (um) ano contado do pedido de suspensão da execução, 

devendo a Secretaria providenciar a anotação sistêmica de tal 

determinação. Fica facultado ao exequente o desarquivamento dos autos 

à qualquer tempo, acaso sejam encontrados bens do devedor, conforme 

preconiza o artigo 40, parágrafo 3º da lei n.º Lei n.º 6.830/90. 

Considerando que a presente comarca é servida por bancos de dados 

eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos do 

Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença. Dou 

esta por publicada com a inserção no sistema informatizado APOLO/TJMT. 

Intime-se o exequente e, após, arquivem-se os autos. Cumpra-se. Água 

Boa, 13 de dezembro de 2017. _______________________________ 

Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 110737 Nr: 2861-54.2016.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANDETE ANGELA DA SILVA SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTUR DENICOLÓ - OAB:18395

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evandro César Alexandre 

dos Santos - OAB:MT 13431-A, Marcos Vinicius Lucca Bolignon - 

OAB:OAB/MT 12.099B

 Referência: Autos n.º 110737 (2861-54.2016.811.0021)

Em análise a manifestação de fls. 47/48, nota-se que os argumentos da 

parte requerida não devem prosperar, eis que a sentença de fl. 36 

determinou que o pagamento das custas e despesas processuais seriam 

rateadas pelas partes em conformidade com o artigo 90, § 2º do Código de 

Processo Civil.

Assim, as partes foram intimadas para realizarem o pagamento das custas 

inicias. Ocorre que a parte autora é beneficiária da justiça gratuita, ficando 

sob condição suspensiva de exigibilidade seu pagamento.
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 Em relação a parte requerida o pagamento na forma rateada é devido, 

tendo em vista que não é beneficiária dos benefícios da justiça gratuita e o 

montante a ser cobrado trata-se das custas inicias e não de custas 

remanescentes, conforme preconiza o artigo 90, §3º do CPC.

Desta forma, Intime-se a parte requerida para no prazo de 10 (dez) dias, 

efetuar o pagamento das custas apuradas à fl. 44, de forma rateada, sob 

pena de ser lavrada certidão e encaminhada à cobrança via execução 

fiscal.

 Cumpra-se.

 Água Boa, 13 de dezembro de 2017.

_______________________________

Alexandre Meinberg Ceroy

Juiz de Direito em substituição

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 85061 Nr: 3898-58.2012.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paulo Mendes da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCIA DE FREITAS STEIN 

- OAB:6821-B/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria Federal - OAB:

 Referência: Autos n.º 85061 (3898-58.2012.811.0021)

Considerando a informação da parte requerente às fls. 161/162 em 

relação a recusa do requerimento administrativo, Abra-se vista dos autos 

ao INSS para que manifeste, no prazo de 10 (dez) dias, acerca da petição 

sobredita, bem como viabilize um meio para que a parte autora promova o 

requerimento administrativo do benefício.

 Intime-se.

Água Boa, 13 de dezembro de 2017.

_______________________________

Alexandre Meinberg Ceroy

Juiz de Direito em substituição

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 87602 Nr: 2054-39.2013.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Celso Marques de Pádua

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:16.691-A/ MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Referência: Autos n.º 87602 (2054-39.2013.811.0021)

Apesar da afirmação da parte autora que o executado encontra-se em 

lugar incerto, verifica-se à ausência de comprovação de que tenha sido 

diligenciado utilizando-se de meios extrajudiciais visando à citação pessoal 

do executado.

 Desta forma, deixo de deferir o pedido de citação por edital retro 

formulado, uma vez que não foram esgotadas as tentativas de localização 

da parte executada.

 Nesse passo, intime-se a parte requerente para que, no prazo de 10 

(dez) dias, impulsione o processo, promovendo a citação do executado, 

sob pena de arquivamento.

 Havendo manifestação ou certificado respectivo decurso de prazo, 

retornem-me conclusos para deliberação.

 Cumpra-se.

Água Boa, 14 de dezembro de 2017.

_______________________________

Alexandre Meinberg Ceroy

Juiz de Direito em substituição

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 93087 Nr: 2406-60.2014.811.0021

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LFVR, Jeisa da Silva Vasconcelos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Guilherme Cardoso Resende

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, sendo a declinação do domicílio do executado obrigação privativa 

da parte autora, indefiro o pleito de expedição de pedido de 

informações.Nesse passo, intime-se a parte autora a promover medidas 

úteis ao deslinde do feito, consignando para cumprimento o prazo de 10 

dias.Intime-se. Cumpra-se.Água Boa, 14 de dezembro de 

2017._______________________________Alexandre Meinberg CeroyJuiz 

de Direito em substituição

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 107557 Nr: 1087-86.2016.811.0021

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TCdCCD, Jacqueline Carvalho da Cruz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Talles Bruno Cabral Dias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, sendo a declinação do domicílio do executado obrigação privativa 

da parte autora, indefiro o pleito de expedição de pedido de informações. 

Nesse passo, intime-se a parte autora a promover medidas úteis ao 

deslinde do feito, consignando para cumprimento o prazo de 10 dias. 

Intime-se. Cumpra-se. Água Boa, 14 de dezembro de 2017. 

_______________________________ Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de 

Direito em substituição

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 104341 Nr: 4888-44.2015.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HRM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luciana Almeida Ribeiro - 

OAB:7228-B/MT

 Referência: Autos n.º 104341 (4888-44.2015.811.0021)

Deixo de receber a petição de cumprimento de sentença (fls. 101/106) 

referente a cobrança dos honorários dativos, eis que o objeto da presente 

demanda não condiz com o cumprimento de sentença interposto.

Desta forma, proceda-se a expedição da competente certidão, conforme 

determinado na sentença de fl. 96, devendo a advogada requerer o 

cumprimento de sentença dos honorários dativos em ação própria.

 Cumpra-se a sentença exarada à fl. 96.

Água Boa, 14 de dezembro de 2017.

_______________________________

Alexandre Meinberg Ceroy

Juiz de Direito em substituição

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 31726 Nr: 726-79.2010.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Lopes de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sueli Vieira de Souza - 

OAB:14900-A/MT, Wilson Massaiuki Sio Junior - OAB:9.661-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cinara Campos Carneiro - 

OAB:8.521, JOAO BATISTA FERREIRA - OAB:10962/B

 Referência: Autos n.º 31726 (726-79.2010.811.0021)

 Considerando a justificativa apresentada pelo Contador deste Juízo (fl. 

434), visando conferir efetividade à decisão às fls. 403/405, para a 

realização da liquidação de sentença por procedimento comum (cálculo 

aritmético) na apuração do montante do crédito exigido neste processo, 

nomeio como perito judicial a empresa Real Brasil Consultoria, que servirá 

escrupulosamente, independentemente de compromisso, o mister ora 

conferido.

 O objeto do exame pericial consiste na elaboração de cálculo da dívida, 
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utilizando-se como parâmetro o título executivo judicial.

 Determino a intimação das partes para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

nos termos do art. 465, §1º do CPC, possam arguir eventual impedimento 

ou suspeição do expert, indicar assistente técnico, bem como apresentar 

quesitos, sob pena de preclusão.

 Intime-se o perito judicial nomeado para apresentar proposta de 

honorários, currículo com comprovação de especialização e contatos 

profissionais, no prazo de 05 (cinco) dias (art. 465, §2º do CPC).

 Após, intimem-se as partes para manifestar acerca da proposta dos 

honorários no prazo de 05 (cinco) dias, conforme o art. 465, §3º do 

Código de Processo Civil, sob pena de preclusão.

 Em seguida, não havendo discordância, intime-se o 

executado/impugnante, nos termos do art. 95, do CPC para o adimplemento 

dos honorários periciais, que deverão ser depositado em juízo no prazo de 

10 (dez) dias após a intimação para tal fim.

 Adiante, intime-se o perito nomeado para informar a data e o local do 

exame pericial em que iniciará a realização dos trabalhos periciais, 

devendo ser intimadas as partes.

 Após, o perito nomeado deverá entregar o laudo em cartório no prazo de 

30 (trinta) dias, devendo as partes ser intimadas do referido resultado 

para se manifestarem, caso queiram, consignando o prazo de 10 (dez) 

dias.

 Por fim, remetam-se os autos conclusos.

 Água Boa, 12 de dezembro de 2017.

_______________________________

Alexandre Meinberg Ceroy

Juiz de Direito em substituição

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 92336 Nr: 1837-59.2014.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luciano Gonzaga

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Empresa Fertilizantes Fardin Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jose Renato de Moraes - 

OAB:OAB/MT 13330-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ FABIANO BELLÃO 

GIMENEZ - OAB:OAB/MT 6014

 Referência: Autos n.º 92336 (1837-59.2014.811.0021)

 Corrija-se o registro, a distribuição e autuação do presente feito, para 

constar no sistema APOLO/TJMT que trata-se de ação em fase de 

cumprimento de sentença.

 Diante do pedido de cumprimento, intime-se o executado para, nos termos 

do artigo 523 caput do Código de Processo Civil, efetuar o pagamento do 

débito no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de acréscimo ao valor da 

condenação de multa de 10% (dez por cento), bem como honorários 

advocatícios também no patamar de 10% (dez por cento), conforme 

parágrafo primeiro do dispositivo citado.

 Não havendo o pagamento, independentemente de nova deliberação, 

intime-se o exequente para impulsionar o feito no prazo de 10 (dez) dias, 

sob pena de arquivamento.

 Intime-se e cumpra-se.

 Água Boa, 12 de dezembro de 2017.

_______________________________

Alexandre Meinberg Ceroy

Juiz de Direito em substituição

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 17067 Nr: 206-27.2007.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mauro Fernandes de Araújo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Augusto Forcinitti 

Valera - OAB:10368-A/MT, Tiago Canan - OAB:9.180/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernanda Vilela Zagatto - 

OAB:

 (...) Em razão disso, indefiro o pedido de habilitação (fls. 137/140). Além 

disso, indefiro o pedido do réu quanto à juntada dos cálculos homologados 

em sede de embargos à execução, isso porque a sentença encontra-se 

encartada às fls. 107/109, sendo que a planilha é de titularidade da própria 

autarquia. Intime-se o advogado do espólio do credor para que, no prazo 

de 10 (dez) dias, promova a adequada sucessão processual, sob pena de 

arquivamento deste procedimento executório. Após, determino a remessa 

dos autos à conclusão. Cumpra-se. Intime-se. Água Boa, 12 de dezembro 

de 2017._______________________________Alexandre Meinberg 

CeroyJuiz de Direito em substituição

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 22295 Nr: 1656-68.2008.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espolio de José Wellington de Camargo Soares

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso, 

Jussara Souza de Oliveira, Marcilio da Cruz Matos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cylmar Pitelli Teixeira Fortes - 

OAB:107950/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jeannie Rosa e Silva - 

OAB:6510/MT

 Referência: Autos n.º 22295 (1656-68.2008.811.0021)

 Corrija-se o registro, a distribuição e autuação do presente feito, para 

constar no sistema APOLO/TJMT que trata-se de ação em fase de 

cumprimento de sentença.

 Intime-se o executado, mediante carga dos autos para, querendo, 

impugnar a execução no prazo de 30 (trinta) dias, conforme determina a 

redação do artigo 535 caput da Lei 13.105, de 16 de março 2015 (Código 

de Processo Civil), salientando que na execução não embargada não 

caberá condenação em honorários advocatícios, à par do que dispõe o 

artigo 85, parágrafo 7º, do diploma legal em apreço.

 Cumpra-se.

 Água Boa, 12 de dezembro de 2017.

_______________________________

Alexandre Meinberg Ceroy

Juiz de Direito em substituição

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 95900 Nr: 4446-15.2014.811.0021

 AÇÃO: Mandado de Segurança com pedido liminar (arts. 1553/51 e 5º, 

LXIX da CF)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Eliane Ferreira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeito Municipal de Água Boa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gyulliana Gabriela de Lima 

Rizzardi - OAB:OAB/MT 16.961, Pâmela Ferreira Lissner - 

OAB:OAB/MT 18.398

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador do Municipio de 

Água Boa/MT - OAB:

 Diante do exposto, determino o arquivamento definitivo dos presentes 

autos, com a devida baixa no relatório estatístico e demais providências 

necessárias, conforme determinam as regras de regência cartorária, 

notadamente àquelas impostas por meio do Provimento n.º 41/2016-CGJ, 

que instituiu a 4º Edição da Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral de Justiça do Foro Judicial – CNGCJ/MT.Nos termos do 

artigo 462 caput da Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da 

Justiça do Estado de Mato Grosso – CNGCJ/MT, o processo que 

apresente saldo pendente de pagamento de custas ao FUNAJURIS após 

arquivado, somente poderá ser impulsionado mediante a integral quitação 

das custas pendentes, bem como do pagamento da taxa de 

desarquivamento.Sem condenação em custas ou honorários advocatícios 

na presente fase processual.Considerando que a presente comarca é 

servida por bancos de dados eletrônicos de registros e movimentações 

processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das 

Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - 

CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o 

registro da sentença.Dou esta por publicada com a inserção no sistema 

informatizado APOLO/TJMT.Cumpra-se.Água Boa, 13 de dezembro de 

2017.____________________________Alexandre Meinberg CeroyJuiz de 

Direito em substituição

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1016018/12/2017 Página 242 de 613



 Cod. Proc.: 109783 Nr: 2328-95.2016.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Celia Bernardete Bertol Marchioretto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sueli Vieira de Souza - 

OAB:14900-A/MT, Wilson Massaiuki Sio Junior - OAB:9.661-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, julgo improcedente o pedido inicial, ante a inexistência 

de comprovação da qualidade de segurado especial e julgo extinto o 

processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I do Código 

de Processo Civil.Condeno a requerente no pagamento das custas e 

despesas processuais, bem como nos honorários advocatícios, os quais 

fixo em R$ 2.000,00 (um mil reais), nos termos do artigo 85, parágrafo 8º 

do Código de Processo Civil.Nos termos do item 2.2.9.1 da CNGCJ/MT, 

alterada pelo provimento n.º 42/08, fica dispensado o registro da 

sentença.Dou esta por publicada com a inserção no sistema informatizado 

APOLO/TJMT.Intime-se as partes.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 82041 Nr: 878-59.2012.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luzia Arcanjo de Jesus

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Água Boa - M T

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Laís Bento de Resende - 

OAB:OAB/MT 11.828, Larisse Bento de Resende - OAB:12978/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Vanderlei Martins de 

Oliveira Junior - OAB:OAB/MT 13989-B

 Referência: Autos n.º 82041 (3147-71.2012.811.0021)

Indefiro o pedido de fl. 161, eis que o pagamento da requisição de 

obrigação de pequeno valor será realizado no prazo de 2 (dois) meses 

contado da entrega da requisição, mediante depósito na agência de banco 

oficial mais próxima da residência do exequente, nos termos do artigo 535, 

§ 2º, II do Código de Processo Civil.

Nesse prisma, não cabe ao Poder Judiciário imiscuir na forma em que será 

destinado o numerário à credora, cabendo apenas requisitar o pagamento 

à entidade devedora que deverá proceder na forma consignada no 

dispositivo acima.

Desta forma, cumpra-se a decisão prolatada à fl. 152.

 Cumpra-se.

 Água Boa, 14 de dezembro de 2017.

_______________________________

Alexandre Meinberg Ceroy

Juiz de Direito em substituição

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 84308 Nr: 3147-71.2012.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dejanira Rodrigues Ribeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Água Boa - M T

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Laís Bento de Resende - 

OAB:OAB/MT 11.828, Larisse Bento de Resende - OAB:12978/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dejango Riber Oliveira 

Campos - OAB:8874-B/MT, Diego Mayolino Montecchi - 

OAB:12124/MT, Marina Santana de Oliveira Souza - OAB:9879/MT, 

Silvana Alves de Souza - OAB:15.374/0/MT

 Referência: Autos n.º 84308 (3147-71.2012.811.0021)

Indefiro o pedido de fl. 200, eis que o pagamento da requisição de 

obrigação de pequeno valor será realizado no prazo de 2 (dois) meses 

contado da entrega da requisição, mediante depósito na agência de banco 

oficial mais próxima da residência do exequente, nos termos do artigo 535, 

§ 2º, II do Código de Processo Civil.

Nesse prisma, não cabe ao Poder Judiciário imiscuir na forma em que será 

destinado o numerário à credora, cabendo apenas requisitar o pagamento 

à entidade devedora que deverá proceder na forma consignada no 

dispositivo acima.

Desta forma, cumpra-se a decisão prolatada à fl. 188.

 Cumpra-se.

 Água Boa, 14 de dezembro de 2017.

_______________________________

Alexandre Meinberg Ceroy

Juiz de Direito em substituição

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 86016 Nr: 526-67.2013.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adevan Francisco Dias

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Paulo da Silva - 

OAB:OAB/MT 21.772/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria Federal - OAB:

 Considerando que a presente comarca é servida por bancos de dados 

eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos do 

Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso – CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença.Dou 

esta por publicada com a inserção no sistema informatizado 

APOLO/TJMT.Intimem-se as partes.Cumpra-se.Água Boa, 13 de dezembro 

de 2017._______________________________Alexandre Meinberg 

CeroyJuiz de Direito em substituição

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 90862 Nr: 646-76.2014.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vania Luiza de Jesus

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Helton Carlos de Medeiros 

Filho - OAB:11658/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria Federal - OAB:

 Referência: Autos n.º 90862 (646-76.2014.811.0021)

 Diante da manifestação acostada às fls. 104, determino a retificação nos 

autos do nome da requerente como solicitado.

 Além disso, certifique-se a preclusão da decisão às fls. 91/92.

 Após, não havendo irresignaçao da autarquia quanto à decisão acima 

mencionada, expeça-se ofício requisitório de pagamento em favor da 

exequente no que concerne ao montante referente à multa moratória 

mencionada na decisão às fls. 91/92.

 Em seguida, determino a remessa dos autos à conclusão.

 Cumpra-se. Intime-se.

 Água Boa, 12 de dezembro de 2017.

_______________________________

Alexandre Meinberg Ceroy

Juiz de Direito em substituição

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 104478 Nr: 4958-61.2015.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcelo Batista Palmoni

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Lider dos Consorcios do Seguro 

Dpvat S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARLA KAROLLYNE FERREIRA 

DOS SANTOS PRADO - OAB:42199

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 8184-A

 Referência: Autos n. 104478 (4958-61.2015.811.0021)

 Diante da falta de atendimento pelo perito judicial, mostra-se necessário a 

designação de outro expert.

 Assim, visando ao prosseguimento do feito, nomeio como perito médico o 

Dr. Frederico Oliveira Lima (CRM-MT 6950), telefone 66-3401-1983, que 

servirá escrupulosamente o encargo, independentemente de compromisso 

(art. 466 do CPC).

 Cumpra-se as demais deliberações contidas na decisão acostada às fls. 
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122/123 referente ao procedimento de arbitramento de honorários e início 

dos trabalhos periciais.

 Intimem-se. Cumpra-se.

Água Boa, 13 de dezembro de 2017.

_______________________________

Alexandre Meinberg Ceroy

Juiz de Direito em substituição

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 105052 Nr: 5249-61.2015.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Geralda Rodrigues da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio Gonçalves da Silveira - 

OAB:8.625-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando que a presente comarca é servida por bancos de dados 

eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos do 

Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença.Dou 

esta por publicada com a inserção no sistema informatizado 

APOLO/TJMT.Intimem-se. Cumpra-se.Água Boa, 12 de dezembro de 

2017.____________________________Alexandre Meinberg CeroyJuiz de 

Direito em substituição

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 115998 Nr: 6177-75.2016.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Divina Fabiano de Almeida Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIMIRAMY BUENO DE CASTRO - 

OAB:17671

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto e por tudo mais que consta nos autos, JULGO 

TOTALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para conceder os benefícios 

da aposentadoria por idade ao(à) trabalhador(a) rural indicado(a) e 

qualificado(a) na petição inicial, nos termos do artigo 48, § 1º., da Lei nº. 

8.213/91, no valor de 01 (um) salário mínimo mensal, bem como o abono 

anual previsto no artigo 40, da mesma lei, a partir da negativa do 

requerimento administrativo, determinando a implantação do benefício na 

folha de pagamento a partir do trânsito em julgado, sob pena de multa de 

R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de atraso, em favor da parte autora, 

e julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 

487, I do Código de Processo Civil.Juros e correção monetária na forma 

determinada na fundamentação.Deixo de condenar a parte ré nas custas 

e despesas processuais por ser ela isenta, nos termos do artigo 3.º, 

inciso I, da Lei Estadual n. 7.603/2001, e condeno-a em honorários 

advocatícios, que fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 85, 

§ 8º. do Código de Processo Civil.Tendo em vista que o direito 

controvertido não excede a 60 (sessenta) salários mínimos, não se aplica 

ao caso o reexame necessário da sentença, conforme o artigo 496, 

parágrafo 3º do Código de Processo Civil.Considerando que a presente 

comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de registros e 

movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da 

Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica 

dispensado o registro da sentença.Dou esta por publicada com a inserção 

no sistema informatizado APOLO/TJMT.Intime-se as partes.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 1023770 Nr: 5374-58.2017.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Victorio José Bini

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alex Marquese - OAB:OAB/RS 

49.289, Edson Kuhn - OAB:OAB/RS 24.898

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando que a presente comarca é servida por bancos de dados 

eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos do 

Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença.Dou 

esta por publicada com a inserção no sistema informatizado 

APOLO/TJMT.Intimem-se. Cumpra-se.Água Boa, 12 de dezembro de 

2017.____________________________Alexandre Meinberg CeroyJuiz de 

Direito em substituição

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 11189 Nr: 1131-91.2005.811.0021

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Distribuidora de Bebidas Santa Rita Ltda, Iriani 

da Silva Aguiar, Magnólia Aguias Soares, Moacir Campos Soares

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flavia Beatriz C. da Costa de S. 

Soares - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Referência: Autos n.º 11189 (1131-91.2005.811.0021)

 Inicialmente, deixo de deferir o pedido às fls. 216/217, eis que já houve 

tentativa de penhora via bacenjud (fls. 127/130) e não houve 

demonstração pela parte exequente de indícios de que haveria numerário 

disponível em conta bancária do devedor que justifique outra diligência no 

sistema.

 Nesse passo, intime-se a parte exequente para que, no prazo de 10 (dez) 

dias, impulsione o processo, requerendo medidas que efetivamente 

possam solver o feito, sob pena de arquivamento.

 Havendo manifestação ou certificado respectivo decurso de prazo, 

retornem-me conclusos para deliberação.

 Cumpra-se.

Água Boa, 12 de dezembro de 2017.

_______________________________

Alexandre Meinberg Ceroy

Juiz de Direito em substituição

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 37335 Nr: 1937-19.2011.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MCM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JSPdC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, sendo a declinação do domicílio do executado obrigação privativa 

da parte autora, indefiro o pleito de expedição de pedido de 

informações.Nesse passo, intime-se a parte autora a promover medidas 

úteis ao deslinde do feito, consignando para cumprimento o prazo de 10 

dias.Intime-se. Cumpra-se.Água Boa, 12 de dezembro de 

2017._______________________________Alexandre Meinberg CeroyJuiz 

de Direito em substituição

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 82376 Nr: 1219-85.2012.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Amintas Evangelista Martins

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Água Boa - M T

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Laís Bento de Resende - 

OAB:OAB/MT 11.828, Larisse Bento de Resende - OAB:12978/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dejango Riber Oliveira 

Campos - OAB:8874-B/MT

 Referência: Autos n.º 82376 (1219-85.2012.811.0021)

 Em que pese à manifestação da credora, a tese firmada no julgamento do 
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Recurso Extraordinário 579.431 foi sedimentada em sede de repercussão 

geral, razão pela qual possui efeito “erga omnes”.

 Portanto, apesar da preocupação da credora, saliente-se que tal 

providência cabe ao devedor utilizar-se dos parâmetros ditados no 

plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento do referido aresto. Do 

contrário, nada impede que a exequente possa insurgir-se 

adequadamente quanto ao montante em momento oportuno.

Diante disso, indefiro por ora o pedido da credora, eis que inexiste nos 

autos informação quanto à eventual descumprimento da decisão exarada 

no Recurso Extraordinário n. 579.431 do STF.

 Cumpra-se integralmente a decisão à fl. 185.

 Água Boa, 13 de dezembro de 2017

_______________________________

Alexandre Meinberg Ceroy

Juiz de Direito em substituição

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 93395 Nr: 2672-47.2014.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jair Hilario Ribeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sebastião Carlos Toledo - 

OAB:OAB/MT 13.217

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria Federal - OAB:

 Considerando que a presente comarca é servida por bancos de dados 

eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos do 

Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso – CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença.Dou 

esta por publicada com a inserção no sistema informatizado 

APOLO/TJMT.Intimem-se as partes.Cumpra-se.Água Boa, 14 de dezembro 

de 2017._______________________________Alexandre Meinberg 

CeroyJuiz de Direito em substituição

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 96209 Nr: 4697-33.2014.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CdCdLAdAdAeX

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MMDCM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Referência: Autos n.º 96209 (4697-33.2014.811.0021)

 Deixo de deferir o pedido à fl. 125, por ser ônus da parte diligenciar no 

sentido de localizar bens da parte adversa passíveis de penhora.

 Já tornara-se comum, nos dias de hoje, quererem as partes transferir ao 

Poder Judiciário uma incumbência que somente a elas pertence.

 O acolhimento de pleitos de tal natureza é uma das grandes causas do 

conhecido congestionamento processual e ineficácia do princípio 

constitucional da razoável duração do processo.

 In casu, verifica-se que a parte intenciona diligências tendentes a trazer 

aos autos informações que integram o típico ato processual de 

postulação, qual seja a indicação de bens penhoráveis de propriedade do 

executado, ante a inércia deste em perfazer referida indicação.

 O direito discutido nos autos é de natureza puramente privada, de forma 

que a intervenção judicial na contenda deve resumir-se à decisão acerca 

do objeto controvertido e a solvência e condução das questões 

processuais.

 Não cabe ao Poder Judiciário acolher ato cuja efetivação é de obrigação 

única e exclusiva da parte, mormente quando se trata de litigante que é 

devidamente representado por advogado constituído, o qual detém plenas 

possibilidades de, por exemplo, requerer certidões de cartórios imobiliários 

e do Departamento de Trânsito acerca da existência de bens em nome do 

executado.

 Intime-se a parte exequente para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

impulsione o processo, requerendo medidas que efetivamente possam 

solver o feito, sob pena de arquivamento.

 Havendo manifestação ou certificado respectivo decurso de prazo, 

retornem-me conclusos para deliberação.

 Cumpra-se.

Água Boa, 12 de dezembro de 2017.

_______________________________

Alexandre Meinberg Ceroy

Juiz de Direito em substituição

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 98972 Nr: 1660-61.2015.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria José e Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cleonides da Costa e Silva, ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Referência: Autos n.º 98972 (1660-61.2015.811.0021)

Considerando a petição apresentada à fl. 45, Proceda-se com urgência a 

citação do requerido Estado de Mato Grosso, mediante remessa dos autos 

em carga para, querendo, conteste o pedido formulado no prazo de 30 

(trinta) dias (art. 183 do CPC/2015), sob pena de revelia (art. 344 do 

CPC/2015).

 Em seguida, promova-se os impulsionamentos devidos, certificando-se o 

necessário.

Após, venham os autos conclusos para as devidas deliberações.

Cumpra-se.

Água Boa, 14 de dezembro de 2017.

_______________________________

Alexandre Meinberg Ceroy

Juiz de Direito em substituição

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 106681 Nr: 678-13.2016.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Waldivino Dias dos Anjos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Carlos Ferreira - 

OAB:OAB/MT 19.515A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador Federal - OAB:

 Diante do exposto, julgo improcedente o pedido inicial, ante a inexistência 

de início razoável de prova material contemporânea e julgo extinto o 

processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I do Código 

de Processo Civil.Condeno a requerente no pagamento das custas e 

despesas processuais, bem como nos honorários advocatícios, os quais 

fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos termos do artigo 85, parágrafo 8º 

do Código de Processo Civil, ficando a exigibilidade da cobrança de tais 

débitos suspensas, eis que a parte é beneficiária da gratuidade judiciária, 

nos termos do artigo 98, parágrafo 3º do Código de Processo 

Civil.Considerando que a presente comarca é servida por bancos de 

dados eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos 

do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença.Dou 

esta por publicada com a inserção no sistema informatizado 

APOLO/TJMT.Intime-se as partes.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 109779 Nr: 2324-58.2016.811.0021

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gaudencio José Mainini - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Antonio A. Ribeiro - 

OAB:5308/A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Referência: Autos n.º 109779 (2324-58.2016.811.0021)
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 Em análise dos autos, nota-se que o requerente não promoveu os meios 

necessários visando o cumprimento da decisão à fl. 37.

 Diante disso, declaro a preclusão da possibilidade de o próprio requerente 

promover tais diligências, de modo que deverá efetuar o recolhimento das 

despesas necessárias para o cumprimento do ato.

 Intime-se o requerente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, promova o 

cumprimento da decisão à fl. 37, sob pena de extinção do processo sem a 

resolução do mérito.

 Cumpra-se. Intime-se.

 Água Boa, 14 de dezembro de 2017.

_______________________________

Alexandre Meinberg Ceroy

Juiz de Direito em substituição

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 114160 Nr: 4850-95.2016.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Solange Cristina Neves da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cocolandia Indústria e Comércio de Frutas Ltda 

- ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Karulliny Neves da Silva - 

OAB:OAB/MT 19075 A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Guilhermy Berbert Cruvinel 

- OAB:19492/MT, Vinicius Carllos Cruvinel - OAB:19490/MT

 Referência: Autos n.º 114160 (4850-95.2016.811.0021)

 Diante do pedido de desistência da demanda apresentada pela autora, 

com fundamento no art. 485, §4º do Código de Processo Civil, intime-se o 

réu para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste a respeito, 

importando o seu silêncio em aceitação.

 Após, remeta-se os autos conclusos.

 Cumpra-se.

Água Boa, 13 de dezembro de 2017

_______________________________

Alexandre Meinberg Ceroy

Juiz de Direito em substituição

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 1023771 Nr: 5375-43.2017.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de Ercilio Bini, Natalina Maria Damiani Bini, 

Jacinta Maria Baldo, Afonso Gilvani Bini

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alex Marquese - OAB:OAB/RS 

49.289, Edson Kuhn - OAB:OAB/RS 24.898

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando que a presente comarca é servida por bancos de dados 

eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos do 

Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença.Dou 

esta por publicada com a inserção no sistema informatizado 

APOLO/TJMT.Intimem-se. Cumpra-se.Água Boa, 13 de dezembro de 

2017.____________________________Alexandre Meinberg CeroyJuiz de 

Direito em substituição

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 1027105 Nr: 7655-84.2017.811.0021

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Brenda Martins Braga de Lima, BMBdL, BMBdL, 

JBMBdL, Eliana Martins Braga de Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Marcos de Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ismail Luiz Gomes - 

OAB:OAB/GO 28996

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Referência: Autos n.º 1027105 (7655-84.2017.811.0021)

1) Tratam-se os presentes autos de carta precatória encaminhada do 

Juízo deprecante para esta comarca, requerendo o cumprimento de 

ordem.

2) Inicialmente, verifique-se o recolhimento das custas, estando isento do 

recolhimento as cartas precatórias referentes à ação penal pública, justiça 

gratuita, Juizado Especial, infância e juventude, feitos da Fazenda Pública 

e outros com isenção legal de custas prévias.

3) Não havendo o recolhimento devido, decorrido o prazo de 30 (trinta) 

dias, devolva-se a presente precatória ao Juízo de origem, constando no 

ofício o motivo da devolução e o valor das custas devidas para o caso de 

novo encaminhamento.

4) Estando em ordem a missiva, cumpra-se o deprecado, com a urgência 

que o caso requer.

5) Em havendo necessidade de designação de audiência, notifique o juízo 

deprecado, sendo desnecessária a intimação dos patronos das partes, 

nos termos da Súmula 273 do S.T.J.

6) Caso a ordem não deva ser cumprida nesta comarca, remeta-se ao 

local de cumprimento, dado o caráter itinerante da missiva, conforme 

dispõe o artigo 262 caput do Código de Processo Civil, notificando 

imediatamente o juízo deprecante.

7) Após o cumprimento, independentemente de novo despacho, remeta os 

autos à origem, com os cumprimentos de estilo.

Cumpra-se.

Água Boa, 14 de dezembro de 2017.

_______________________________

Alexandre Meinberg Ceroy

Juiz de Direito em substituição

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000451-69.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

VALTON DE JESUS DE SOUSA BORJES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUELI VIEIRA DE SOUZA OAB - MG0116521A (ADVOGADO)

wilson massaiuki sio junior OAB - MT0009661S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000451-69.2017.8.11.0021 AUTOR: VALTON DE 

JESUS DE SOUSA BORJES Considerando ser pertinente e útil ao deslinde 

da causa defiro a realização de prova oral, consistente no depoimento 

pessoal da parte autora e na oitiva das testemunhas arroladas em petição 

de ID 6713712. Nesse passo, para a colheita do depoimento pessoal da 

autora e oitiva das testemunhas arroladas, designo audiência de instrução 

e julgamento para o dia 28.02.2018, às 12h00min (MT). A intimação das 

testemunhas deverá seguir o que determina o artigo 455 caput do Código 

de Processo Civil, cabendo à parte interessada, por meio de seu patrono, 

juntar aos autos, com antecedência de pelo menos 3 (três) dias da data da 

audiência, cópia da correspondência de intimação e do comprovante de 

recebimento, conforme parágrafo 1º do dispositivo citado, sob pena de 

preclusão da oitiva da testemunha que não comparecer. Fica à parte 

facultada a condução da testemunha diretamente à solenidade, 

salientando que será presumido que a parte desistiu da oitiva da 

testemunha que não comparecer (parágrafo 2º do artigo 455). Somente 

será admitida a intimação judicial da testemunha nos casos previstos no 

parágrafo 4º do artigo 155, sendo que no caso do inciso I (frustração da 

intimação por carta) a comprovação do ocorrido deve ser tempestiva, nos 

termos do parágrafo 1º. Acaso a parte intencione a intimação justificada 

no inciso II, deverá apresentar tal postulação no prazo de 05 (cinco) dias 

contados da presente intimação, com a comprovação respectiva, sob 

pena de preclusão. Acaso não esteja o peticionário litigando sob os pálios 

da justiça gratuita, na oportunidade da apresentação da enumeração das 

testemunhas ou do pedido fundado no artigo 455, parágrafo 4º, inciso II, 

deverá ele recolher antecipadamente as custas do ato, sob pena de 

deserção, diante da inteligência do artigo 82, parágrafo 1º do Código de 

Processo Civil. Saliento que o valor da diligência e os parâmetros para o 

seu cálculo encontram-se claramente delimitados na Portaria 14/2016, da 

Diretoria de Foro da Comarca de Água Boa, datada de 05 (cinco) de Abril 

de 2016, sendo que em relação aos processos distribuídos por meio do 

sistema PJE, o campo “número identificador” deve ser preenchido com a 
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numeração que convencionou-se chamar de “máscara do processo”, que 

corresponde aos 03 (três) números antes do dígito, acompanhado dos 02 

(dois) números posteriores, sendo que o parâmetro é o número único do 

processo (Ex.: no processo n.º 1000123-45.2017.811.0021, o número 

identificador seria 12345). Em tempo, observa-se claramente nos autos 

que a parte requerida não apresentou contestação (ID 10734555), sendo 

devidamente citada. Diante disso, este Juízo declara a revelia do réu. 

Entretanto, em que pese a constatação da revelia do réu, reputa-se que à 

aplicação no caso em tela os efeitos advindos da revelia, diante da 

natureza da demanda, que visa o acertamento do direito que poderá 

culminar no dispêndio de verba pública, nota-se que o caso em voga se 

trata de direito indisponível, conforme o art. 345, inciso II do Código de 

Processo Civil. Dessa maneira, resta inaplicado o efeito estatuído no art. 

344 do Código de Processo Civil quando à presunção de veracidade. 

Intimem-se. Cumpra-se. Água Boa, 5 de dezembro de 2017 Alexandre 

Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000640-47.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

FLORISVALDA FERREIRA DE SANTANA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

wilson massaiuki sio junior OAB - MT0009661S-A (ADVOGADO)

SUELI VIEIRA DE SOUZA OAB - MG0116521A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000640-47.2017.8.11.0021 AUTOR: FLORISVALDA 

FERREIRA DE SANTANA Considerando ser pertinente e útil ao deslinde da 

causa defiro a realização de prova oral, consistente no depoimento 

pessoal da parte autora e na oitiva das testemunhas arroladas em petição 

de ID 8072355. Nesse passo, para a colheita do depoimento pessoal da 

autora e oitiva das testemunhas arroladas, designo audiência de instrução 

e julgamento para o dia 28.02.2018, às 12h20min (MT). A intimação das 

testemunhas deverá seguir o que determina o artigo 455 caput do Código 

de Processo Civil, cabendo à parte interessada, por meio de seu patrono, 

juntar aos autos,com antecedência de pelo menos 3 (três) dias da data da 

audiência, cópia da correspondência de intimação e do comprovante de 

recebimento, conforme parágrafo 1º do dispositivo citado, sob pena de 

preclusão da oitiva da testemunha que não comparecer. Fica à parte 

facultada a condução da testemunha diretamente à solenidade, 

salientando que será presumido que a parte desistiu da oitiva da 

testemunha que não comparecer (parágrafo 2º do artigo 455). Somente 

será admitida a intimação judicial da testemunha nos casos previstos no 

parágrafo 4º do artigo 155, sendo que no caso do inciso I (frustração da 

intimação por carta) a comprovação do ocorrido deve ser tempestiva, nos 

termos do parágrafo 1º. Acaso a parte intencione a intimação justificada 

no inciso II, deverá apresentar tal postulação no prazo de 05 (cinco) dias 

contados da presente intimação, com a comprovação respectiva, sob 

pena de preclusão. Acaso não esteja o peticionário litigando sob os pálios 

da justiça gratuita, na oportunidade da apresentação da enumeração das 

testemunhas ou do pedido fundado no artigo 455, parágrafo 4º, inciso II, 

deverá ele recolher antecipadamente as custas do ato, sob pena de 

deserção, diante da inteligência do artigo 82, parágrafo 1º do Código de 

Processo Civil. Saliento que o valor da diligência e os parâmetros para o 

seu cálculo encontram-se claramente delimitados na Portaria 14/2016, da 

Diretoria de Foro da Comarca de Água Boa, datada de 05 (cinco) de Abril 

de 2016, sendo que em relação aos processos distribuídos por meio do 

sistema PJE, o campo “número identificador” deve ser preenchido com a 

numeração que convencionou-se chamar de “máscara do processo”, que 

corresponde aos 03 (três) números antes do dígito, acompanhado dos 02 

(dois) números posteriores, sendo que o parâmetro é o número único do 

processo (Ex.: no processo n.º 1000123-45.2017.811.0021, o número 

identificador seria 12345). Em tempo, observa-se claramente nos autos 

que a parte requerida não apresentou contestação (ID 10734577), sendo 

devidamente citada. Diante disso, este Juízo declara a revelia do réu. 

Entretanto, em que pese a constatação da revelia do réu, reputa-se que à 

aplicação no caso em tela os efeitos advindos da revelia, diante da 

natureza da demanda, que visa o acertamento do direito que poderá 

culminar no dispêndio de verba pública, nota-se que o caso em voga se 

trata de direito indisponível, conforme o art. 345, inciso II do Código de 

Processo Civil. Dessa maneira, resta inaplicado o efeito estatuído no art. 

344 do Código de Processo Civil quando à presunção de veracidade. 

Intimem-se. Cumpra-se. Água Boa, 5 de dezembro de 2017 Alexandre 

Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000814-56.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO JOAO STEIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUELL DA SILVA RIBEIRO OAB - GO0033372A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000814-56.2017.8.11.0021 REQUERENTE: 

CLAUDIO JOAO STEIN Considerando ser pertinente e útil ao deslinde da 

causa defiro a realização de prova oral, consistente no depoimento 

pessoal da parte autora e na oitiva das testemunhas arroladas em petição 

de ID 8821302. Nesse passo, para a colheita do depoimento pessoal da 

autora e oitiva das testemunhas arroladas, designo audiência de instrução 

e julgamento para o dia 28.02.2018, às 12h40min (MT). A intimação das 

testemunhas deverá seguir o que determina o artigo 455 caput do Código 

de Processo Civil, cabendo à parte interessada, por meio de seu patrono, 

juntar aos autos, com antecedência de pelo menos 3 (três) dias da data da 

audiência, cópia da correspondência de intimação e do comprovante de 

recebimento, conforme parágrafo 1º do dispositivo citado, sob pena de 

preclusão da oitiva da testemunha que não comparecer. Fica à parte 

facultada a condução da testemunha diretamente à solenidade, 

salientando que será presumido que a parte desistiu da oitiva da 

testemunha que não comparecer (parágrafo 2º do artigo 455). Somente 

será admitida a intimação judicial da testemunha nos casos previstos no 

parágrafo 4º do artigo 155, sendo que no caso do inciso I (frustração da 

intimação por carta) a comprovação do ocorrido deve ser tempestiva, nos 

termos do parágrafo 1º. Acaso a parte intencione a intimação justificada 

no inciso II, deverá apresentar tal postulação no prazo de 05 (cinco) dias 

contados da presente intimação, com a comprovação respectiva, sob 

pena de preclusão. Acaso não esteja o peticionário litigando sob os pálios 

da justiça gratuita, na oportunidade da apresentação da enumeração das 

testemunhas ou do pedido fundado no artigo 455, parágrafo 4º, inciso II, 

deverá ele recolher antecipadamente as custas do ato, sob pena de 

deserção, diante da inteligência do artigo 82, parágrafo 1º do Código de 

Processo Civil. Saliento que o valor da diligência e os parâmetros para o 

seu cálculo encontram-se claramente delimitados na Portaria 14/2016, da 

Diretoria de Foro da Comarca de Água Boa, datada de 05 (cinco) de Abril 

de 2016, sendo que em relação aos processos distribuídos por meio do 

sistema PJE, o campo “número identificador” deve ser preenchido com a 

numeração que convencionou-se chamar de “máscara do processo”, que 

corresponde aos 03 (três) números antes do dígito, acompanhado dos 02 

(dois) números posteriores, sendo que o parâmetro é o número único do 

processo (Ex.: no processo n.º 1000123-45.2017.811.0021, o número 

identificador seria 12345). Intimem-se. Cumpra-se. Água Boa, 5 de 

dezembro de 2017 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000518-34.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ALFREDO FELIPE BOTH (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

wilson massaiuki sio junior OAB - MT0009661S-A (ADVOGADO)

SUELI VIEIRA DE SOUZA OAB - MG0116521A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000518-34.2017.8.11.0021 AUTOR: ALFREDO 

FELIPE BOTH Considerando ser pertinente e útil ao deslinde da causa 

defiro a realização de prova oral, consistente no depoimento pessoal da 

parte autora e na oitiva das testemunhas arroladas em petição de ID 

6865579. Nesse passo, para a colheita do depoimento pessoal da autora e 

oitiva das testemunhas arroladas, designo audiência de instrução e 

julgamento para o dia 28.02.2018, às 13h00min (MT). A intimação das 
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testemunhas deverá seguir o que determina o artigo 455 caput do Código 

de Processo Civil, cabendo à parte interessada, por meio de seu patrono, 

juntar aos autos, com antecedência de pelo menos 3 (três) dias da data da 

audiência, cópia da correspondência de intimação e do comprovante de 

recebimento, conforme parágrafo 1º do dispositivo citado, sob pena de 

preclusão da oitiva da testemunha que não comparecer. Fica à parte 

facultada a condução da testemunha diretamente à solenidade, 

salientando que será presumido que a parte desistiu da oitiva da 

testemunha que não comparecer (parágrafo 2º do artigo 455). Somente 

será admitida a intimação judicial da testemunha nos casos previstos no 

parágrafo 4º do artigo 155, sendo que no caso do inciso I (frustração da 

intimação por carta) a comprovação do ocorrido deve ser tempestiva, nos 

termos do parágrafo 1º. Acaso a parte intencione a intimação justificada 

no inciso II, deverá apresentar tal postulação no prazo de 05 (cinco) dias 

contados da presente intimação, com a comprovação respectiva, sob 

pena de preclusão. Acaso não esteja o peticionário litigando sob os pálios 

da justiça gratuita, na oportunidade da apresentação da enumeração das 

testemunhas ou do pedido fundado no artigo 455, parágrafo 4º, inciso II, 

deverá ele recolher antecipadamente as custas do ato, sob pena de 

deserção, diante da inteligência do artigo 82, parágrafo 1º do Código de 

Processo Civil. Saliento que o valor da diligência e os parâmetros para o 

seu cálculo encontram-se claramente delimitados na Portaria 14/2016, da 

Diretoria de Foro da Comarca de Água Boa, datada de 05 (cinco) de Abril 

de 2016, sendo que em relação aos processos distribuídos por meio do 

sistema PJE, o campo “número identificador” deve ser preenchido com a 

numeração que convencionou-se chamar de “máscara do processo”, que 

corresponde aos 03 (três) números antes do dígito, acompanhado dos 02 

(dois) números posteriores, sendo que o parâmetro é o número único do 

processo (Ex.: no processo n.º 1000123-45.2017.811.0021, o número 

identificador seria 12345). Em tempo, observa-se claramente nos autos 

que a parte requerida não apresentou contestação (ID 10734590), sendo 

devidamente citada. Diante disso, este Juízo declara a revelia do réu. 

Entretanto, em que pese a constatação da revelia do réu, reputa-se que à 

aplicação no caso em tela os efeitos advindos da revelia, diante da 

natureza da demanda, que visa o acertamento do direito que poderá 

culminar no dispêndio de verba pública, nota-se que o caso em voga se 

trata de direito indisponível, conforme o art. 345, inciso II do Código de 

Processo Civil. Dessa maneira, resta inaplicado o efeito estatuído no art. 

344 do Código de Processo Civil quando à presunção de veracidade. 

Intimem-se. Cumpra-se. Água Boa, 5 de dezembro de 2017 Alexandre 

Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000529-63.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ADELZINA PEREIRA BERNARDO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

YDIARA GONCALVES DAS NEVES OAB - GO0033477A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000529-63.2017.8.11.0021 AUTOR: ADELZINA 

PEREIRA BERNARDO Considerando ser pertinente e útil ao deslinde da 

causa defiro a realização de prova oral, consistente no depoimento 

pessoal da parte autora e na oitiva das testemunhas arroladas em petição 

de ID 7228170. Nesse passo, para a colheita do depoimento pessoal da 

autora e oitiva das testemunhas arroladas, designo audiência de instrução 

e julgamento para o dia 28.02.2018, às 13h20min (MT). A intimação das 

testemunhas deverá seguir o que determina o artigo 455 caput do Código 

de Processo Civil, cabendo à parte interessada, por meio de seu patrono, 

juntar aos autos, com antecedência de pelo menos 3 (três) dias da data da 

audiência, cópia da correspondência de intimação e do comprovante de 

recebimento, conforme parágrafo 1º do dispositivo citado, sob pena de 

preclusão da oitiva da testemunha que não comparecer. Fica à parte 

facultada a condução da testemunha diretamente à solenidade, 

salientando que será presumido que a parte desistiu da oitiva da 

testemunha que não comparecer (parágrafo 2º do artigo 455). Somente 

será admitida a intimação judicial da testemunha nos casos previstos no 

parágrafo 4º do artigo 155, sendo que no caso do inciso I (frustração da 

intimação por carta) a comprovação do ocorrido deve ser tempestiva, nos 

termos do parágrafo 1º. Acaso a parte intencione a intimação justificada 

no inciso II, deverá apresentar tal postulação no prazo de 05 (cinco) dias 

contados da presente intimação, com a comprovação respectiva, sob 

pena de preclusão. Acaso não esteja o peticionário litigando sob os pálios 

da justiça gratuita, na oportunidade da apresentação da enumeração das 

testemunhas ou do pedido fundado no artigo 455, parágrafo 4º, inciso II, 

deverá ele recolher antecipadamente as custas do ato, sob pena de 

deserção, diante da inteligência do artigo 82, parágrafo 1º do Código de 

Processo Civil. Saliento que o valor da diligência e os parâmetros para o 

seu cálculo encontram-se claramente delimitados na Portaria 14/2016, da 

Diretoria de Foro da Comarca de Água Boa, datada de 05 (cinco) de Abril 

de 2016, sendo que em relação aos processos distribuídos por meio do 

sistema PJE, o campo “número identificador” deve ser preenchido com a 

numeração que convencionou-se chamar de “máscara do processo”, que 

corresponde aos 03 (três) números antes do dígito, acompanhado dos 02 

(dois) números posteriores, sendo que o parâmetro é o número único do 

processo (Ex.: no processo n.º 1000123-45.2017.811.0021, o número 

identificador seria 12345). Em tempo, observa-se claramente nos autos 

que a parte requerida não apresentou contestação (ID 10734606), sendo 

devidamente citada. Diante disso, este Juízo declara a revelia do réu. 

Entretanto, em que pese a constatação da revelia do réu, reputa-se que à 

aplicação no caso em tela os efeitos advindos da revelia, diante da 

natureza da demanda, que visa o acertamento do direito que poderá 

culminar no dispêndio de verba pública, nota-se que o caso em voga se 

trata de direito indisponível, conforme o art. 345, inciso II do Código de 

Processo Civil. Dessa maneira, resta inaplicado o efeito estatuído no art. 

344 do Código de Processo Civil quando à presunção de veracidade. 

Intimem-se. Cumpra-se. Água Boa, 5 de dezembro de 2017 Alexandre 

Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000453-39.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

LOURDES FERRARI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

wilson massaiuki sio junior OAB - MT0009661S-A (ADVOGADO)

SUELI VIEIRA DE SOUZA OAB - MG0116521A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000453-39.2017.8.11.0021 AUTOR: LOURDES 

FERRARI Considerando ser pertinente e útil ao deslinde da causa defiro a 

realização de prova oral, consistente no depoimento pessoal da parte 

autora e na oitiva das testemunhas arroladas em petição de ID 6715800. 

Nesse passo, para a colheita do depoimento pessoal da autora e oitiva 

das testemunhas arroladas, designo audiência de instrução e julgamento 

para o dia 28.02.2018, às 13h40min (MT). A intimação das testemunhas 

deverá seguir o que determina o artigo 455 caput do Código de Processo 

Civil, cabendo à parte interessada, por meio de seu patrono, juntar aos 

autos, com antecedência de pelo menos 3 (três) dias da data da 

audiência, cópia da correspondência de intimação e do comprovante de 

recebimento, conforme parágrafo 1º do dispositivo citado, sob pena de 

preclusão da oitiva da testemunha que não comparecer. Fica à parte 

facultada a condução da testemunha diretamente à solenidade, 

salientando que será presumido que a parte desistiu da oitiva da 

testemunha que não comparecer (parágrafo 2º do artigo 455). Somente 

será admitida a intimação judicial da testemunha nos casos previstos no 

parágrafo 4º do artigo 155, sendo que no caso do inciso I (frustração da 

intimação por carta) a comprovação do ocorrido deve ser tempestiva, nos 

termos do parágrafo 1º. Acaso a parte intencione a intimação justificada 

no inciso II, deverá apresentar tal postulação no prazo de 05 (cinco) dias 

contados da presente intimação, com a comprovação respectiva, sob 

pena de preclusão. Acaso não esteja o peticionário litigando sob os pálios 

da justiça gratuita, na oportunidade da apresentação da enumeração das 

testemunhas ou do pedido fundado no artigo 455, parágrafo 4º, inciso II, 

deverá ele recolher antecipadamente as custas do ato, sob pena de 

deserção, diante da inteligência do artigo 82, parágrafo 1º do Código de 

Processo Civil. Saliento que o valor da diligência e os parâmetros para o 

seu cálculo encontram-se claramente delimitados na Portaria 14/2016, da 

Diretoria de Foro da Comarca de Água Boa, datada de 05 (cinco) de Abril 

de 2016, sendo que em relação aos processos distribuídos por meio do 

sistema PJE, o campo “número identificador” deve ser preenchido com a 
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numeração que convencionou-se chamar de “máscara do processo”, que 

corresponde aos 03 (três) números antes do dígito, acompanhado dos 02 

(dois) números posteriores, sendo que o parâmetro é o número único do 

processo (Ex.: no processo n.º 1000123-45.2017.811.0021, o número 

identificador seria 12345). Em tempo, observa-se claramente nos autos 

que a parte requerida não apresentou contestação (ID 10734621), sendo 

devidamente citada. Diante disso, este Juízo declara a revelia do réu. 

Entretanto, em que pese a constatação da revelia do réu, reputa-se que à 

aplicação no caso em tela os efeitos advindos da revelia, diante da 

natureza da demanda, que visa o acertamento do direito que poderá 

culminar no dispêndio de verba pública, nota-se que o caso em voga se 

trata de direito indisponível, conforme o art. 345, inciso II do Código de 

Processo Civil. Dessa maneira, resta inaplicado o efeito estatuído no art. 

344 do Código de Processo Civil quando à presunção de veracidade. 

Intimem-se. Cumpra-se. Água Boa, 5 de dezembro de 2017 Alexandre 

Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000656-98.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ADONIAS PEREIRA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MOACIR JESUS BARBOZA OAB - MT0010753S (ADVOGADO)

CELSO MARTIN SPOHR OAB - MT2376/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000656-98.2017.8.11.0021 AUTOR: ADONIAS 

PEREIRA DA SILVA Considerando ser pertinente e útil ao deslinde da 

causa defiro a realização de prova oral, consistente no depoimento 

pessoal da parte autora e na oitiva das testemunhas arroladas em petição 

de ID 8102917. Nesse passo, para a colheita do depoimento pessoal da 

autora e oitiva das testemunhas arroladas, designo audiência de instrução 

e julgamento para o dia 28.02.2018, às 14h00min (MT). A intimação das 

testemunhas deverá seguir o que determina o artigo 455 caput do Código 

de Processo Civil, cabendo à parte interessada, por meio de seu patrono, 

juntar aos autos, com antecedência de pelo menos 3 (três) dias da data da 

audiência, cópia da correspondência de intimação e do comprovante de 

recebimento, conforme parágrafo 1º do dispositivo citado, sob pena de 

preclusão da oitiva da testemunha que não comparecer. Fica à parte 

facultada a condução da testemunha diretamente à solenidade, 

salientando que será presumido que a parte desistiu da oitiva da 

testemunha que não comparecer (parágrafo 2º do artigo 455). Somente 

será admitida a intimação judicial da testemunha nos casos previstos no 

parágrafo 4º do artigo 155, sendo que no caso do inciso I (frustração da 

intimação por carta) a comprovação do ocorrido deve ser tempestiva, nos 

termos do parágrafo 1º. Acaso a parte intencione a intimação justificada 

no inciso II, deverá apresentar tal postulação no prazo de 05 (cinco) dias 

contados da presente intimação, com a comprovação respectiva, sob 

pena de preclusão. Acaso não esteja o peticionário litigando sob os pálios 

da justiça gratuita, na oportunidade da apresentação da enumeração das 

testemunhas ou do pedido fundado no artigo 455, parágrafo 4º, inciso II, 

deverá ele recolher antecipadamente as custas do ato, sob pena de 

deserção, diante da inteligência do artigo 82, parágrafo 1º do Código de 

Processo Civil. Saliento que o valor da diligência e os parâmetros para o 

seu cálculo encontram-se claramente delimitados na Portaria 14/2016, da 

Diretoria de Foro da Comarca de Água Boa, datada de 05 (cinco) de Abril 

de 2016, sendo que em relação aos processos distribuídos por meio do 

sistema PJE, o campo “número identificador” deve ser preenchido com a 

numeração que convencionou-se chamar de “máscara do processo”, que 

corresponde aos 03 (três) números antes do dígito, acompanhado dos 02 

(dois) números posteriores, sendo que o parâmetro é o número único do 

processo (Ex.: no processo n.º 1000123-45.2017.811.0021, o número 

identificador seria 12345). Em tempo, observa-se claramente nos autos 

que a parte requerida não apresentou contestação (ID 10734649), sendo 

devidamente citada. Diante disso, este Juízo declara a revelia do réu. 

Entretanto, em que pese a constatação da revelia do réu, reputa-se que à 

aplicação no caso em tela os efeitos advindos da revelia, diante da 

natureza da demanda, que visa o acertamento do direito que poderá 

culminar no dispêndio de verba pública, nota-se que o caso em voga se 

trata de direito indisponível, conforme o art. 345, inciso II do Código de 

Processo Civil. Dessa maneira, resta inaplicado o efeito estatuído no art. 

344 do Código de Processo Civil quando à presunção de veracidade. 

Intimem-se. Cumpra-se. Água Boa, 5 de dezembro de 2017 Alexandre 

Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001081-28.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

TARCISIO RODRIGUES DE SOUSA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

NEMIAS BATISTA PEREIRA OAB - MT0004544A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001081-28.2017.8.11.0021 AUTOR: TARCISIO 

RODRIGUES DE SOUSA Considerando ser pertinente e útil ao deslinde da 

causa defiro a realização de prova oral, consistente no depoimento 

pessoal da parte autora e na oitiva das testemunhas. Nesse passo, para a 

colheita do depoimento pessoal da autora e oitiva das testemunhas 

arroladas, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 

28.02.2018, às 14h40min (MT). Determino às partes que depositem em 

cartório (ou insiram no processo eletrônico, se for o caso) o rol de 

testemunhas cuja oitiva se pretende, devendo na referida peça constar, 

nos termos do artigo 450 caput do Código de Processo Civil, o nome, a 

profissão, o estado civil, a idade, o número da inserção no Cadastro de 

Pessoa Física – CPF, o número de registro de identidade e o endereço 

completo da residência e do local de trabalho, cabendo à parte, no caso 

de impossibilidade de fornecer alguma de tais qualificações, justificar 

referida ausência de forma minudenciada. Referido rol deverá ser 

apresentado no prazo máximo de 10 (dez) dias contados da intimação da 

presente decisão, em prazo autorizado e conforme preconizado no artigo 

357, parágrafo 4º, do Código de Processo Civil. Ficam as partes cientes 

que, em atenção ao princípio do contraditório, a não apresentação do 

referido rol ou seu depósito extemporâneo acarretará a preclusão da 

possibilidade da produção da prova desta natureza. A intimação das 

testemunhas deverá seguir o que determina o artigo 455 caput do Código 

de Processo Civil, cabendo à parte interessada, por meio de seu patrono, 

juntar aos autos, com antecedência de pelo menos 3 (três) dias da data da 

audiência, cópia da correspondência de intimação e do comprovante de 

recebimento, conforme parágrafo 1º do dispositivo citado, sob pena de 

preclusão da oitiva da testemunha que não comparecer. Fica à parte 

facultada a condução da testemunha diretamente à solenidade, 

salientando que será presumido que a parte desistiu da oitiva da 

testemunha que não comparecer (parágrafo 2º do artigo 455). Somente 

será admitida a intimação judicial da testemunha nos casos previstos no 

parágrafo 4º do artigo 155, sendo que no caso do inciso I (frustração da 

intimação por carta) a comprovação do ocorrido deve ser tempestiva, nos 

termos do parágrafo 1º. Acaso a parte intencione a intimação justificada 

no inciso II, deverá apresentar tal postulação no prazo de 05 (cinco) dias 

contados da presente intimação, com a comprovação respectiva, sob 

pena de preclusão. Acaso não esteja o peticionário litigando sob os pálios 

da justiça gratuita, na oportunidade da apresentação da enumeração das 

testemunhas ou do pedido fundado no artigo 455, parágrafo 4º, inciso II, 

deverá ele recolher antecipadamente as custas do ato, sob pena de 

deserção, diante da inteligência do artigo 82, parágrafo 1º do Código de 

Processo Civil. Saliento que o valor da diligência e os parâmetros para o 

seu cálculo encontram-se claramente delimitados na Portaria 14/2016, da 

Diretoria de Foro da Comarca de Água Boa, datada de 05 (cinco) de Abril 

de 2016, sendo que em relação aos processos distribuídos por meio do 

sistema PJE, o campo “número identificador” deve ser preenchido com a 

numeração que convencionou-se chamar de “máscara do processo”, que 

corresponde aos 03 (três) números antes do dígito, acompanhado dos 02 

(dois) números posteriores, sendo que o parâmetro é o número único do 

processo (Ex.: no processo n.º 1000123-45.2017.811.0021, o número 

identificador seria 12345). Intimem-se. Cumpra-se. Água Boa, 5 de 

dezembro de 2017 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000303-58.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM FLORENTINO ROCHA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1016018/12/2017 Página 249 de 613



HELTON CARLOS DE MEDEIROS FILHO OAB - MT0011658A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000303-58.2017.8.11.0021 AUTOR: JOAQUIM 

FLORENTINO ROCHA Considerando ser pertinente e útil ao deslinde da 

causa defiro a realização de prova oral, consistente no depoimento 

pessoal da parte autora e na oitiva das testemunhas. Nesse passo, para a 

colheita do depoimento pessoal da autora e oitiva das testemunhas 

arroladas, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 

28.02.2018, às 14h20min (MT). Determino às partes que depositem em 

cartório (ou insiram no processo eletrônico, se for o caso) o rol de 

testemunhas cuja oitiva se pretende, devendo na referida peça constar, 

nos termos do artigo 450 caput do Código de Processo Civil, o nome, a 

profissão, o estado civil, a idade, o número da inserção no Cadastro de 

Pessoa Física – CPF, o número de registro de identidade e o endereço 

completo da residência e do local de trabalho, cabendo à parte, no caso 

de impossibilidade de fornecer alguma de tais qualificações, justificar 

referida ausência de forma minudenciada. Referido rol deverá ser 

apresentado no prazo máximo de 10 (dez) dias contados da intimação da 

presente decisão, em prazo autorizado e conforme preconizado no artigo 

357, parágrafo 4º, do Código de Processo Civil. Ficam as partes cientes 

que, em atenção ao princípio do contraditório, a não apresentação do 

referido rol ou seu depósito extemporâneo acarretará a preclusão da 

possibilidade da produção da prova desta natureza. A intimação das 

testemunhas deverá seguir o que determina o artigo 455 caput do Código 

de Processo Civil, cabendo à parte interessada, por meio de seu patrono, 

juntar aos autos, com antecedência de pelo menos 3 (três) dias da data da 

audiência, cópia da correspondência de intimação e do comprovante de 

recebimento, conforme parágrafo 1º do dispositivo citado, sob pena de 

preclusão da oitiva da testemunha que não comparecer. Fica à parte 

facultada a condução da testemunha diretamente à solenidade, 

salientando que será presumido que a parte desistiu da oitiva da 

testemunha que não comparecer (parágrafo 2º do artigo 455). Somente 

será admitida a intimação judicial da testemunha nos casos previstos no 

parágrafo 4º do artigo 155, sendo que no caso do inciso I (frustração da 

intimação por carta) a comprovação do ocorrido deve ser tempestiva, nos 

termos do parágrafo 1º. Acaso a parte intencione a intimação justificada 

no inciso II, deverá apresentar tal postulação no prazo de 05 (cinco) dias 

contados da presente intimação, com a comprovação respectiva, sob 

pena de preclusão. Acaso não esteja o peticionário litigando sob os pálios 

da justiça gratuita, na oportunidade da apresentação da enumeração das 

testemunhas ou do pedido fundado no artigo 455, parágrafo 4º, inciso II, 

deverá ele recolher antecipadamente as custas do ato, sob pena de 

deserção, diante da inteligência do artigo 82, parágrafo 1º do Código de 

Processo Civil. Saliento que o valor da diligência e os parâmetros para o 

seu cálculo encontram-se claramente delimitados na Portaria 14/2016, da 

Diretoria de Foro da Comarca de Água Boa, datada de 05 (cinco) de Abril 

de 2016, sendo que em relação aos processos distribuídos por meio do 

sistema PJE, o campo “número identificador” deve ser preenchido com a 

numeração que convencionou-se chamar de “máscara do processo”, que 

corresponde aos 03 (três) números antes do dígito, acompanhado dos 02 

(dois) números posteriores, sendo que o parâmetro é o número único do 

processo (Ex.: no processo n.º 1000123-45.2017.811.0021, o número 

identificador seria 12345). Intimem-se. Cumpra-se. Água Boa, 5 de 

dezembro de 2017 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001375-80.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ELAINE LEME BATISTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILIO NAGE HADDAD COUTINHO OAB - MS0010337A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Referência: autos n.º 1001375-80.2017.8.11.0021 REQUERENTE: ELAINE 

LEME BATISTA Tratam-se os presentes autos de ação em que, após a 

distribuição, tivera certificada a existência de outro feito com as mesmas 

partes e mesmo objeto. Assim, reconhecida a existência de litispendência, 

caso é de extinção do feito. Diante do exposto, extingo o presente feito, 

sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso V, do Código de 

Processo Civil. Sem custas ou honorários advocatícios, nos termos dos 

artigos 54 e 55 caput, ambos da Lei n.º 9.099/95. Considerando que a 

presente comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de registros 

e movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da 

Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica 

dispensado o registro da sentença. Dou esta por publicada com a 

inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água 

Boa, 28 de novembro de 2017 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001376-65.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ELAINE LEME BATISTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILIO NAGE HADDAD COUTINHO OAB - MS0010337A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Referência: autos n.º 1001376-65.2017.8.11.0021 REQUERENTE: ELAINE 

LEME BATISTA Tratam-se os presentes autos de ação em que, após a 

distribuição, tivera certificada a existência de outro feito com as mesmas 

partes e mesmo objeto. Assim, reconhecida a existência de litispendência, 

caso é de extinção do feito. Diante do exposto, extingo o presente feito, 

sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso V, do Código de 

Processo Civil. Sem custas ou honorários advocatícios, nos termos dos 

artigos 54 e 55 caput, ambos da Lei n.º 9.099/95. Considerando que a 

presente comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de registros 

e movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da 

Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica 

dispensado o registro da sentença. Dou esta por publicada com a 

inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água 

Boa, 28 de novembro de 2017 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010080-16.2015.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ADOLFO BUENO GUEDE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WALISSON HENRIQUE JUSTO E LEMES OAB - GO0031793A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO SOARES DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

Referência: autos n.º 8010080-16.2015.8.11.0021 REQUERENTE: ADOLFO 

BUENO GUEDE O artigo 51, inciso I da lei n.º 9.099/95 e claro ao aduzir 

que o processo é extinto quanto o autor faltar a quaisquer das audiências 

do processo. No caso dos autos, verifica-se pelo termo de audiência de 

conciliação carregado no sistema que a parte requerente, mesmo devida e 

antecipadamente intimada do ato, nele não compareceu e sequer justificou 

a sua ausência. Portanto, a extinção do processo é medida de rigor. 

Diante do exposto, extingo o presente processo, sem resolução de mérito, 

nos termos do artigo 51, inciso I da lei n.º 9.099/95. Condeno a parte 

autora no pagamento das custas e despesas processuais, nos termos do 

artigo 51, parágrafo 2º. Considerando que a presente comarca é servida 

por bancos de dados eletrônicos de registros e movimentações 

processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das 

Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - 

CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o 

registro da sentença. Dou esta por publicada com a inserção no sistema 

informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água Boa, 13 de dezembro 

de 2017 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010318-69.2014.8.11.0021
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Parte(s) Polo Ativo:

ELIETE STACH (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO PIRES GUIMARAES OAB - GO0024293A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (REQUERIDO)

DETRAN - MT - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO 

DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

KAMILA APARECIDA RODRIGUES CORREA DO ESPIRITO SANTO OAB - 

MT0014133A (ADVOGADO)

LUIZ GUSTAVO TARRAF CARAN OAB - MT0014222A (ADVOGADO)

LEONARDO VIEIRA DE SOUZA OAB - MT0017522A (ADVOGADO)

MÁRIO LÚCIO FRANCO PEDROSA OAB - MT0005746A (ADVOGADO)

ROGERIO BORGES CARDOSO OAB - MT0018305A (ADVOGADO)

MARIO MARCIO DE LARA SORIANO OAB - MT0003946A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

NERI STEFFENON (TERCEIRO INTERESSADO)

ALESSANDRO BIASIBETTI (TERCEIRO INTERESSADO)

ELEONORA BISSOLOTTI (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 8010318-69.2014.8.11.0021 REQUERENTE: ELIETE 

STACH Corrija-se o registro, a distribuição e autuação do presente feito, 

para constar no sistema PJE/TJMT que trata-se de ação em fase de 

cumprimento de sentença. Intime-se o executado, mediante carga dos 

autos para, querendo, impugnar a execução no prazo de 30 (trinta) dias, 

conforme determina a redação do artigo 535 caput da Lei 13.105, de 16 de 

março 2015 (Código de Processo Civil), salientando que na execução não 

embargada não caberá condenação em honorários advocatícios, à par do 

que dispõe o artigo 85, parágrafo 7º, do diploma legal em apreço. 

Cumpra-se. Água Boa, 15 de dezembro de 2017 Alexandre Meinberg 

Ceroy Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010226-91.2014.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ERNANI T. BOECK - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ILDO FRANCISCO DE OLIVEIRA OAB - MT0011499A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

C.C. PAVIMENTADORA LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLAUDIA MARTINS DE BITENCOURT OAB - RS0066048A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 8010226-91.2014.8.11.0021 EXEQUENTE: ERNANI T. 

BOECK - ME Tratam-se os presentes autos de embargos à execução 

ajuizados com a finalidade de resistir aos autos executivos apensos. No 

termos do artigo 914 caput da lei n.º 13.105, de 16 de Março de 2015 

(Código de Processo Civil), passo a analisar os embargos opostos. 

Primeiramente, cumpre analisar o efeito no qual os embargos devem ser 

recebidos, sendo certo que a regra passou a ser o recebimento sem 

efeito suspensivo. Neste sentido o disposto no art. 919 caput do Código 

de Processo Civil: Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito 

suspensivo. No caso dos autos, entendo que os embargos devem ser 

realmente recebidos sem efeito suspensivo, sendo certo que não deve 

ser aplicada a regra do parágrafo 1º do art. 919 do Código de Processo 

Civil, pois a execução em apenso não foi garantida por penhora, depósito 

ou caução, bem como o Embargante não demonstrou a relevância da 

fundamentação do pedido e principalmente que o prosseguimento da 

execução poderá causar-lhe dano de difícil ou incerta reparação. Ressalto 

que é necessário haver a presença dos dois requisitos para se determinar 

a suspensão da execução – segurança da execução e relevância dos 

fundamentos. Devo mencionar, todavia, que esta decisão se reveste do 

caráter precário, podendo ser modificada caso cessem as circunstâncias 

que a motivaram. Neste sentido o disposto no parágrafo 2º do art. 919 do 

Código de Processo Civil: § 2o Cessando as circunstâncias que a 

motivaram, a decisão relativa aos efeitos dos embargos poderá, a 

requerimento da parte, ser modificada ou revogada a qualquer tempo, em 

decisão fundamentada. Diante o exposto, recebo os embargos opostos 

pela parte executada, sem efeito suspensivo, determinando que a parte 

embargada seja intimada para se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, 

conforme preceitua o art. 920, inciso I do Código de Processo Civil. 

Intime-se e cumpra-se. Água Boa, 15 de dezembro de 2017 Alexandre 

Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010356-13.2016.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

WAGNER PEREIRA DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ÁGUA 

BOA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA AV. AVENIDA 

JÚLIO CAMPOS, Nº 390, TELEFONE: (66) 3468-1694, CENTRO, ÁGUA 

BOA - MT - CEP: 78635-000 - TELEFONE: (66) 34682298 CERTIDÃO 

Certifico e dou fé que promovo a intimação do advogado(a) do promovente 

a fim de efetuar o pagamento das custas processuais no valor de R$ 

504,07 (quinhentos e quatro reais e sete centavos), no prazo de 10 (dez) 

dias sob pena de protesto. ELEONORA BISSOLOTTI Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010131-90.2016.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

SMAIK DA SILVA SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO LUIS BORTOLINI OAB - MT0016808A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS RIACHUELO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

AV. AVENIDA JÚLIO CAMPOS, Nº 390, TELEFONE: (66) 3468-1694, 

CENTRO, ÁGUA BOA - MT - CEP: 78635-000 - TELEFONE: (66) 34682298 

CERTIDÃO Certifico e dou fé que promovo a intimação do advogado(a) do 

promovente a fim de efetuar o pagamento das custas processuais no 

valor de R$ 504,07 (quinhentos e quatro reais e sete centavos), no prazo 

de 10 (dez) dias sob pena de protesto. ELEONORA BISSOLOTTI Gestor de 

Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010080-16.2015.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ADOLFO BUENO GUEDE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WALISSON HENRIQUE JUSTO E LEMES OAB - GO0031793A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO SOARES DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

AV. AVENIDA JÚLIO CAMPOS, Nº 390, TELEFONE: (66) 3468-1694, 

CENTRO, ÁGUA BOA - MT - CEP: 78635-000 - TELEFONE: (66) 34682298 

CERTIDÃO Certifico e dou fé que promovo a intimação do advogado(a) do 

promovente a fim de efetuar o pagamento das custas processuais no 

valor de R$ 504,07 (quinhentos e quatro reais e sete centavos), no prazo 

de 10 (dez) dias sob pena de protesto. ELEONORA BISSOLOTTI Gestor de 

Secretaria

Decisão

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010288-73.2010.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

IVANY VAZ MOURA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUELI VIEIRA DE SOUZA OAB - MG0116521A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (EXECUTADO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - MT0018150S (ADVOGADO)

VINICIUS MAURICIO ALMEIDA OAB - MT0010445A-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 8010288-73.2010.8.11.0021 EXEQUENTE: IVANY 

VAZ MOURA Segue, anexo, o alvará para devolução dos valores ao 

executado, conforme postulado no ID 4441327. Sendo cumprida a 

obrigação constante na decisão resolutiva de mérito, julgo extinto o 

cumprimento de sentença. Sem custas processuais ou honorários 

advocatícios nesta fase processual. Considerando que a presente 

comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de registros e 

movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da 

Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica 

dispensado o registro da sentença. Dou esta por publicada com a 

inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. Arquivem-se os autos. 

Cumpra-se. Água Boa, 15 de dezembro de 2017 Alexandre Meinberg 

Ceroy Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010356-13.2016.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

WAGNER PEREIRA DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Numero do Processo: 

8010356-13.2016.8.11.0021 REQUERENTE: WAGNER PEREIRA DE LIMA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Compulsando os autos, verifico que a 

parte reclamante não compareceu à audiência conciliatória, tampouco 

manifestou nos autos justificando sua ausência. O Enunciado nº 20, do 

Fórum Nacional de Juizados Especiais tem a seguinte redação: “O 

comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. ....” Aliás, é 

o que preconiza o art. 51, inciso I da Lei 9.099/95: “Art. 51. Extingue-se o 

processo, além dos casos previstos em lei: I - quando o autor deixar de 

comparecer a qualquer das audiências do processo;” Assim, SUGIRO 

PELA EXTINÇÃO DO PROCESSO, sem resolução de mérito, na forma do 

art. 51, inciso I da Lei n. 9.099/95. Sem custas e honorários, conforme 

disposto nos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Submeto a presente decisum 

à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Água Boa/MT, 12 de Junho de 2017. ROBSON ADRIANO MACHADO Juiz 

Leigo Nos termos do artigo 40 caput da Lei n.º 9.099, de 26 de Setembro 

de 1995, HOMOLOGO, para que surtam os seus jurídicos efeitos, o projeto 

de decisão constante nos autos. Porém, condeno a parte autora no 

pagamento das custas e despesas processuais, nos termos do artigo 51, 

parágrafo 2º da Lei n.º 9.099/95. Considerando que a presente comarca é 

servida por bancos de dados eletrônicos de registros e movimentações 

processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das 

Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - 

CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o 

registro da sentença. Dou esta por publicada com a inserção no sistema 

informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água Boa, 21 de setembro 

de 2017 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010131-90.2016.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

SMAIK DA SILVA SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO LUIS BORTOLINI OAB - MT0016808A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS RIACHUELO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Numero do Processo: 

8010131-90.2016.8.11.0021 REQUERENTE: SMAIK DA SILVA SOARES 

REQUERIDO: LOJAS RIACHUELO SA Vistos, etc. Compulsando os autos, 

verifico que a parte reclamante não compareceu à audiência conciliatória, 

tampouco manifestou nos autos justificando sua ausência. O Enunciado nº 

20, do Fórum Nacional de Juizados Especiais tem a seguinte redação: “O 

comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. ....” Aliás, é 

o que preconiza o art. 51, inciso I da Lei 9.099/95: “Art. 51. Extingue-se o 

processo, além dos casos previstos em lei: I - quando o autor deixar de 

comparecer a qualquer das audiências do processo;” Assim, SUGIRO 

PELA EXTINÇÃO DO PROCESSO, sem resolução de mérito, na forma do 

art. 51, inciso I da Lei n. 9.099/95. Sem custas e honorários, conforme 

disposto nos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Submeto a presente decisum 

à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Água Boa/MT, 19 de julho de 2017 ROBSON ADRIANO MACHADO Juiz 

Leigo Nos termos do artigo 40 caput da Lei n.º 9.099, de 26 de Setembro 

de 1995, HOMOLOGO, para que surtam os seus jurídicos efeitos, o projeto 

de decisão constante nos autos. Porém, condeno a parte autora no 

pagamento das custas e despesas processuais, nos termos do artigo 51, 

parágrafo 2º da Lei n.º 9.099/95. Considerando que a presente comarca é 

servida por bancos de dados eletrônicos de registros e movimentações 

processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das 

Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - 

CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o 

registro da sentença. Dou esta por publicada com a inserção no sistema 

informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água Boa, 15 de setembro 

de 2017 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 87582 Nr: 2034-48.2013.811.0021

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anderson André de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico Estadual - 

OAB:MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sueli Vieira de Souza - 

OAB:14900-A/MT

 Ante o exposto e por tudo o mais que dos autos consta, PRONUNCIO 

ANDERSON ANDRÉ DE ALMEIDA, brasileiro, solteiro, pedreiro, natural de 

Caruaru/PE, filho de Maria Andrade de Almeida, como supostamente 

incurso na prática do crime narrado no artigo 121, §2°, incisos II e IV ( 

motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima) do Código Penal, a 

fim de ser submetido a julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri desta 

Comarca.Intime-se conforme determina o artigo 420 do Código de 

Processo Penal.Passada em julgado cumpra-se, escrupulosamente, 

conforme os artigos 422 e ss., todos do Código de Processo Penal. 

Publique-se, Intime-se, Cumpra-se, Expedindo-se e realizando o 

necessário.Às providências.Água Boa, 13 de dezembro de 2017.Pedro 

Davi BenettiJuiz de Direito

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 103353 Nr: 4367-02.2015.811.0021

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Clair Dalla Costta

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico Estadual - 

OAB:MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO
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PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): CLAIR DALLA COSTTA, Cpf: 

50332325920, Rg: 1.710.687, Filiação: Dirceu Dalla Costa e Ercília Dalla 

Costta, data de nascimento: 09/07/1963, brasileiro(a), natural de 

Pinhalzinho-SC, solteiro(a), construtor, Telefone 9988-7634. atualmente em 

local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: O(s) acusado(s) foi(ram) denunciado(s), pelo Ministério 

Público, como incurso no delito do art. 306, § 1º, II, do Código de Transito 

Brasileiro, pelo(s) fato(s) ocorrido(s) em 25/9/2015

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Francileudo de Sousa 

Chagas, digitei.

Água Boa, 14 de dezembro de 2017

Rogéria Borges Ferreira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 82594 Nr: 1437-16.2012.811.0021

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcio Delmiro da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sebastião Carlos Toledo - 

OAB:OAB/MT 13.217

 Autos do Processo de Código nº. 82594

Visto, etc.

1. Designo audiência justificação a ser realizada na data de 19/04/2018 às 

14h00min (Horário de Cuiabá-MT), no Fórum desta Comarca.

2. Intime-se e requisite-se, se necessário, o reeducando para comparecer 

a audiência supradesignada.

3. Dê-se ciência ao Ministério Público, que, tendo em vista sua prerrogativa 

legal (Lei 8.625/93: art. 41, IV), deverá receber intimação pessoal em 

qualquer processo e grau de jurisdição, através da entrega dos autos com 

vista.

4. Dê-se ciência ao Defensor Público, que, em vista de sua prerrogativa 

legal (LC 080/94; LCE – Lei Complementar Estadual n. 146/2003, Lei 

1.060/50), deverá ser intimado pessoalmente de todos os atos 

processuais.

5. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

 Água Boa/MT, 12 de dezembro 2017.

Pedro Davi Benetti

 Juiz de Direito

Comarca de Alto Araguaia

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 82926 Nr: 2911-49.2017.811.0020

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEX SANDER DA SILVA AZEVEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de ação de busca e apreensão ajuizada pela BV FINANCEIRA 

S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO e INVESTIMENTO em face de ALEX 

SANDER DA SILVA AZEVEDO, ambos qualificados nos autos.

Em curso o feito, a parte autora veio aos autos requerendo a homologação 

da desistência (ref. 08).

É, em síntese, o relatório. Decido.

Considerando que a demandada ainda não ofertou contestação, não há 

nenhum óbice quanto à homologação da desistência, de plano.

Diante do exposto, HOMOLOGO, para que surta seus jurídicos e legais 

efeitos, o pedido de desistência formulado pela parte autora e, por 

consequência, JULGO EXTINTO sem a resolução do mérito, o que faço 

com fundamento no art. 485, inc. VIII, do Código de Processo Civil.

Recolha-se o mandado de busca e apreensão, caso expedido.

Outrossim, indefiro o pedido de cancelamento de restrição via Renajud, 

porquanto não há determinação neste sentido.

Eventuais custas remanescentes à cargo do autor.

P.R.I. Oportunamente arquivem-se.

Alto Araguaia/MT, 07 de dezembro de 2017.

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 89024 Nr: 5657-84.2017.811.0020

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIVINO APARECIDO FRANCO DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUDSON JOSE RIBEIRO - 

OAB:72640A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Demonstra o requerente a relação contratual que mantém com a requerida, 

tendo por objeto o bem cuja busca e apreensão pretende, a saber: Marca / 

Modelo: CHEVROLET S10 PICK-UO LT(CD) 4x2 2.4 8v; Cor: PRETA; Ano: 

2013; Placa: ONC - 6471; Chassi: 9BG148EP0DC464756.

Outrossim, comprovou ainda a mora da parte requerida, visto que fora 

juntada cópia do instrumento de protesto à ref. 01 (fl. 16), ante a não 

localização do devedor (fl. 14), porquanto há a informação de que ele 

"mudou-se", seguido de protesto, o que comprova a mora do mesmo.

Nesse contexto, a busca e apreensão liminar do bem é medida autorizada 

pelo art. 3º, “caput”, do Decreto-Lei n.º 911/69, responsabilizando-se o 

requerente por eventuais prejuízos que a medida injustamente acarretar 

ao demandado, como prevê o §7º daquele comando legal.

Isso posto, DEFIRO a medida liminar pleiteada, para o efeito de determinar 

a expedição de mandado de busca e apreensão do bem acima descrito, e 

seu depósito em mãos do depositário fiel indicado pela Requerente.

Cumprida a medida, CITE-SE o Requerido para responder, em 15 (quinze) 

dias, ou, sem prejuízo da resposta, para pagar a integralidade da dívida em 

05 (cinco) dias, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus. 

Na hipótese de pagamento integral da dívida, deverão estar computados 

juros legais e correção monetária, custas processuais e honorários 

advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito.

Consigne-se que, cinco dias após executada a medida, consolidar-se-ão a 

posse e propriedade plena do bem no patrimônio do Requerente, estando 

este autorizado a transferir a propriedade do bem junto às repartições 

competentes, para si próprio ou para terceiro por ele indicado.

CUMPRA-SE e intime-se, providenciando e expedindo o necessário.

Alto Araguaia/MT, 12 de dezembro de 2017.

 LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 86365 Nr: 4653-12.2017.811.0020

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA NAVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE ARAGUAINHA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILLIAM SANTOS ARAUJO - 

OAB:2.644/-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.
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Recebo a inicial por preencher os requisitos do art. 319 do CPC, com os 

benefícios da assistência judiciária gratuita que ora defiro.

Considerando que a requerente foi exonerada há mais um ano, postergo à 

análise do pedido liminar (reintegração da autora ao cargo que exercia), 

após oportunizar ao requerido o contraditório mínimo.

Cite-se o requerido para querendo contestar a presente ação, no prazo e 

na forma da lei, com as ressalvas do artigo 344 do Código de Processo 

Civil.

Findo o prazo para apresentação de defesa, façam-se os autos 

conclusos para análise do pedido liminar.

Cumpra-se. Às providências.

Alto Araguaia/MT, 13 de dezembro de 2017.

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 87847 Nr: 5144-19.2017.811.0020

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚCARD FINANCEIRA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOISÉS BORGES REZENDE JÚNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ PEDROSO MARQUES 

- OAB:171045

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Demonstra o requerente a relação contratual que mantém com a requerida, 

tendo por objeto o bem cuja busca e apreensão pretende, a saber: Marca / 

Modelo: CHEVROLET S10 LS DD2; Cor: PRETA; Ano / Modelo: 2012/2013; 

Placa: OMJ - 4430; Chassi: 9BG148CH0DC418256.

Outrossim, comprovou ainda a mora da parte requerida, visto que fora 

juntada cópia do instrumento de protesto à ref. 01 (fl. 11), ante a não 

localização do devedor (fl. 10) o que comprova a notificação extrajudicial 

do mesmo.

Nesse contexto, a busca e apreensão liminar do bem é medida autorizada 

pelo art. 3º, “caput”, do Decreto-Lei n.º 911/69, responsabilizando-se o 

requerente por eventuais prejuízos que a medida injustamente acarretar 

ao demandado, como prevê o §7º daquele comando legal.

Isso posto, DEFIRO a medida liminar pleiteada, para o efeito de determinar 

a expedição de mandado de busca e apreensão do bem acima descrito, e 

seu depósito em mãos do depositário fiel indicado pela Requerente.

Cumprida a medida, CITE-SE o Requerido para responder, em 15 (quinze) 

dias, ou, sem prejuízo da resposta, para pagar a integralidade da dívida em 

05 (cinco) dias, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus. 

Na hipótese de pagamento integral da dívida, deverão estar computados 

juros legais e correção monetária, custas processuais e honorários 

advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito.

Consigne-se que, cinco dias após executada a medida, consolidar-se-ão a 

posse e propriedade plena do bem no patrimônio do Requerente, estando 

este autorizado a transferir a propriedade do bem junto às repartições 

competentes, para si próprio ou para terceiro por ele indicado.

CUMPRA-SE e intime-se, providenciando e expedindo o necessário.

Alto Araguaia/MT, 12 de dezembro de 2017.

 LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 89194 Nr: 5736-63.2017.811.0020

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO MÚTUO DOS 

FUNCIONÁRIOS DA GARGIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIDEON CARLOS RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATA MARTINEZ GALDAO DE 

ALBUQUERQUE - OAB:200274

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Fica Vossa Senhoria, intimado para no prazo 05 (cinco) dias, providenciar 

o pagamento da diligência do oficial de justiça no valor de R$:25,00 (vinte e 

cinco reais), conforme provimento nº 07/2017, CGJ, por depósito junto à 

central de processamento de Diligências dos Oficiais de Justiça do Estado 

de Mato Grosso, sendo que deverá a parte acesar o site do 

TJMT(www.tjmt.jus.br), link " emissão de guias on-line", procurar 

"diligência/ emissão de guia de diligência", devendo o comprovante de 

pagamento ser encaminhado a este Juízo, para cumprimento do mandado.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 11623 Nr: 1603-32.2004.811.0020

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VOLNEY AFONSO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, nesta data, em cumprimento ao artigo 152, VI, do 

CPC e aos Provimentos nº. 52/2007, 53/2007, 54/2007, 55/2007, 56/2007 e 

28/2007 todos da CGJ, encaminho os autos ao DJE a fim de intimar o 

advogado da parte Ré para, no prazo de 15 dias, se manifestar quanto a 

manifestação Ministerial de fls. 287.

Alto Araguaia - MT, 14 de dezembro de 2017.

Igor Cavalcante de Souza

Gestor Judiciário

Mat. 13494

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 22638 Nr: 626-98.2008.811.0020

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JORDINA ROSA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ODAIR DONIZETE RIBEIRO - 

OAB:9.935-A /MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Considerando a nova sistemática no tocante à expedição de alvarás 

para levantamento de valores regulamentado pela Resolução nº 

11/2014-Tribunal Pleno, OFICIE-SE a Conta Única do TJMT solicitando a 

vinculação dos valores depositados a este processo, por meio de Malote 

Digital (Resolução n.º 11/2014/TP).

2. Com a resposta, EXPEÇA-SE alvará eletrônico para levantamento dos 

valores, devendo a secretaria se atentar acerca dos poderes conferidos 

ao patrono pela procuração outorgada.

3. Ato contínuo, se não houver indicação de conta corrente para 

transferência, INTIME-SE a parte exequente para, em 5 (cinco) dias, se 

manifestar nos autos.

4. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Alto Araguaia/MT, 13 de dezembro de 2017.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 20975 Nr: 1401-50.2007.811.0020

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HILDA PEREIRA BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO RUMÃO DE OLIVEIRA - 

OAB:78.163/SP, JOSÉ CARLOS DA ROCHA - OAB:96.030-SP, NEIDE 

APARECIDA GAZOLLA DE OLIVEIRA - OAB:167377/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Considerando a nova sistemática no tocante à expedição de alvarás 

para levantamento de valores regulamentado pela Resolução nº 

11/2014-Tribunal Pleno, OFICIE-SE a Conta Única do TJMT solicitando a 

vinculação dos valores depositados a este processo, por meio de Malote 
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Digital (Resolução n.º 11/2014/TP).

2. Com a resposta, EXPEÇA-SE alvará eletrônico para levantamento dos 

valores, devendo a secretaria se atentar acerca dos poderes conferidos 

ao patrono pela procuração outorgada.

3. Ato contínuo, se não houver indicação de conta corrente para 

transferência, INTIME-SE a parte exequente para, em 5 (cinco) dias, se 

manifestar nos autos.

4. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Alto Araguaia/MT, 13 de dezembro de 2017.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 28588 Nr: 2851-57.2009.811.0020

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEONICE DA COSTA BUENO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS EDUARDO DA SILVEIRA 

LEITE - OAB:137269/SP, ODAIR DONIZETE RIBEIRO - OAB:9.935-A /MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.1. Diante da petição retro, desconstituo a nomeação anteriormente 

feita, e NOMEIO perita judicial, independentemente de compromisso (art. 

466 do CPC/2015), a Dr.ª ZAIDA MARIA DAVID DE REZENDE, devendo ser 

intimada desta nomeação para conhecimento e realização da perícia 

médica necessária.2. INTIMEM-SE as partes para fins e prazos do § 1º, 

incisos I, II e III, do artigo 465 do CPC/2015.3. Posteriormente, INTIME-SE a 

perita, para ciência dos quesitos, designar data para a realização da 

perícia na parte requerente e para fins dos incisos do § 2º do art. 465, 

salvo o inciso I, diante da determinação constante no item 10 deste 

despacho saneador (“Art. 465. Ciente da nomeação, o perito apresentará 

em 5 (cinco) dias: I – (...); II – currículo, com comprovação de 

especialização; III – contatos profissionais, em especial o endereço 

eletrônico, para onde será dirigidas as intimações pessoais”), bem como 

do art. 473, incisos e parágrafos, do mesmo diploma legal.4. Com a 

designação de data para a perícia, INTIMEM-SE novamente as partes nos 

termos do art. 474 do CPC/2015.5. O respectivo laudo deverá ser 

apresentado no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da efetivação da 

avaliação e/ou exame médico encimado.6. Para a expert nomeada FIXO 

honorários periciais no valor máximo da tabela II da Resolução n. 305/2014 

do Conselho da Justiça Federal e, com base no parágrafo único do artigo 

28 da referida resolução, multiplico por dois o referido valor, haja vista a 

complexidade do exame e o local de sua realização, sendo assim, fixo o 

valor de R$ 745,30 (seiscentos reais), devendo ser expedido ofício nos 

moldes do anexo I da referida Resolução e os demais atos necessários ao 

pagamento junto a Justiça Federal (Seção Judiciária de Mato Grosso, 1ª 

Região) tão logo as partes se manifestem sobre o laudo pericial e não haja 

necessidade de maiores esclarecimentos pelo(a) expert.7. Com a juntada 

do laudo médico, INTIMEM-SE as partes para fins e

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 32368 Nr: 3044-38.2010.811.0020

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ BATISTA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAYNER CARVALHO MEDEIROS - 

OAB:14.779-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Considerando a nova sistemática no tocante à expedição de alvarás 

para levantamento de valores regulamentado pela Resolução nº 

11/2014-Tribunal Pleno, OFICIE-SE a Conta Única do TJMT solicitando a 

vinculação dos valores depositados a este processo, por meio de Malote 

Digital (Resolução n.º 11/2014/TP).

2. Com a resposta, EXPEÇA-SE alvará eletrônico para levantamento dos 

valores, devendo a secretaria se atentar acerca dos poderes conferidos 

ao patrono pela procuração outorgada.

3. Ato contínuo, se não houver indicação de conta corrente para 

transferência, INTIME-SE a parte exequente para, em 5 (cinco) dias, se 

manifestar nos autos.

4. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Alto Araguaia/MT, 13 de dezembro de 2017.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 52694 Nr: 2124-93.2012.811.0020

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO BARBOSA DE MELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ MARTINS DE MELO - Espólio, Olivia 

barbosa de Melo - Espólio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVERTHON BARBOSA PADILHA 

DE MELO - OAB:3.531/RO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VASCO REZENDE SILVA - 

OAB:9592/GO

 Vistos.

1. INTIME-SE a parte inventariante, com o escopo de que proceda ao 

recolhimento de custas processuais e taxas judiciárias complementares 

de acordo com o novo valor atribuído à causa, no prazo de 30 (trinta) dias.

2. CUMPRA-SE.

Alto Araguaia/MT, 13 de dezembro de 2017.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 6701 Nr: 1247-08.2002.811.0020

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENJAMIM KLASENER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON VIZINI CORRÊA JÚNIOR - 

OAB:3076-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIANA MARCIA FRANZON DE 

AZEVEDO - OAB:3.581-A MT., GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:13842 

A /MT

 Vistos.

1. Tendo em vista a correspondência de fl. 531, PROCEDA-SE a intimação 

da parte autora por edital, a fim de que promova o prosseguimento do 

feito, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção do processo, nos 

termos do artigo 485, §1º do Código de Processo Civil de 2015.

2. Decorrido o prazo, sem manifestação, voltem-me os autos conclusos.

3. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Alto Araguaia/MT, 13 de dezembro de 2017.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 15720 Nr: 1776-22.2005.811.0020

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERCILIA CÁRITA DAVID GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: APARECIDA VOINE DE SOUZA 

NÉRI - OAB:8740-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Ante a petição certidão retro (fl. 197) HOMOLOGO o valor apresentado 

à fl. 192/192-v, e DETERMINO que seja solicitado o pagamento do valor 

executado ao Excelentíssimo Presidente do Tribunal Regional Federal da 

1ª. Região (artigos 730 do CPC).

2. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Alto Araguaia/MT, 14 de dezembro de 2017.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 17546 Nr: 740-08.2006.811.0020

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA AURA DE SOUZA FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: APARECIDA VOINE DE SOUZA 

NÉRI - OAB:8740-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. DEFIRO o requerimento de fl. 94 e, para tanto, PROCEDA-SE conforme 

requerido.

2. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Alto Araguaia/MT, 14 de dezembro de 2017.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 24557 Nr: 2034-27.2008.811.0020

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA CONCEIÇÃO DE JESUS CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAMUEL TIBURCIO (espólio), INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ODAIR DONIZETE RIBEIRO - 

OAB:9.935-A /MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. DEFIRO o pedido de fl. 108, concedendo o prazo de 20 (vinte) dias para 

a parte requerente se manifestar nos autos.

2. INTIME-SE.

3. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

 Alto Araguaia/MT, 14 de dezembro de 2017.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 26635 Nr: 1055-31.2009.811.0020

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVANIL MARIA BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINICIUS VARGAS LEITE - 

OAB:11213-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Considerando a nova sistemática no tocante à expedição de alvarás 

para levantamento de valores regulamentado pela Resolução nº 

11/2014-Tribunal Pleno, OFICIE-SE a Conta Única do TJMT solicitando a 

vinculação dos valores depositados a este processo, por meio de Malote 

Digital (Resolução n.º 11/2014/TP).

2. Com a resposta, EXPEÇA-SE alvará eletrônico para levantamento dos 

valores, devendo a secretaria se atentar acerca dos poderes conferidos 

ao patrono pela procuração outorgada.

3. Ato contínuo, se não houver indicação de conta corrente para 

transferência, INTIME-SE a parte exequente para, em 5 (cinco) dias, se 

manifestar nos autos.

4. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Alto Araguaia/MT, 13 de dezembro de 2017.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 26960 Nr: 1368-89.2009.811.0020

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CORINA FRANCISCA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ODAIR DONIZETE RIBEIRO - 

OAB:9.935-A /MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos do Processo de Código nº. 26960

Sentença – Perda do Objeto

Vistos.

1. Trata-se de AÇÃO DE APOSENTADORIA RURAL POR INVALIDEZ 

proposta por CORINA FRANCISCA DE OLIVEIRA em desfavor de INSS.

2. Eis o relato do necessário.

3. Fundamento e DECIDO.

4. Prima facie, mister discorrer que a atividade jurisdicional tem por 

finalidade justamente a pacificação social por meio da solução dos litígios 

que lhe são submetidos a julgamento.

5. Tendo em vista que o requerente informou que posteriormente à 

propositura desta ação houve acordo no feito 0003703-80.2010.1.01.3602 

em tramite na Justiça Federal Subseção Judiciária de Rondonópolis (fl. 

156) judicialmente homologado cujo objeto é o mesmo destes autos, 

conforme narrado pela própria requerente, inevitavelmente esta ação 

perdeu o objeto, posto que inexiste pressuposto e interesse para o 

desenvolvimento válido e regular do processo.

6. Assim, não há dúvida de que a presente ação perdeu o objeto, posto 

que inexiste pressuposto e interesse para o desenvolvimento válido e 

regular do processo.

DISPOSITIVO

7. Ante o exposto, JULGO EXTINTA a presente ação de EMBARGOS À 

EXECUÇÃO, com fundamento no artigo 485, incisos IV e VI do Código de 

Processo Civil.

8. Sem custas e despesas processuais.

 9. Certificado o trânsito em julgado, ao arquivo com as baixas de estilo.

10. P.R.I. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Alto Araguaia/MT, 14 de dezembro de 2017.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 56973 Nr: 2727-35.2013.811.0020

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VILMAR BEMTO DE RESENDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PONTE BRANCA - MT, 

HUMBERTO LUIZ NOGUEIRA DE MENEZES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEY PEREIRA DE SOUZA - 

OAB:2.964/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEMILSON NOGUEIRA 

MOREIRA - OAB:, DEMILSON NOGUEIRA MOREIRA - OAB:6.491-B/MT, 

SEBASTIAO GUSTAVO PRIMO PARREIRA - OAB:15.724/MT

 Vistos.

1. VILMAR BENTO DE REZENDE qualificados nos autos e por meio de 

advogado constituído, requer o Cumprimento de Sentença – Obrigação de 

Pagar Quantia Certa em desfavor do MUNICÍPIO DE PONTE BRANCA/MT.

2. Dessarte, preenchidos os requisitos legais gerais e especiais do artigo 

534 do CPC/2015, RECEBO a petição sub examine.

3. Determino a regular INTIMAÇÃO da parte executada na pessoa de seu 

representante legal, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, 

querendo, apresentar impugnação à execução, nos próprios autos, no 

prazo de 30 (trinta), na forma do artigo 535 do CPC/2015.

4. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

 Alto Araguaia/MT, 13 de dezembro de 2017.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 78915 Nr: 529-83.2017.811.0020

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KAYO PEREIRA RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REUEL DE MEIRELES FELTRIN - 

OAB:21018/O
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 DISPOSITIVO.26. Por todo o exposto, nos termos do art. 413 do CPP, 

PRONUNCIO KAYO PEREIRA RODRIGUES, já qualificado nos autos, a fim 

de que seja submetido a julgamento pelo Egrégio Tribunal Popular do Júri 

desta Comarca, como incurso nos artigos 121, caput, c/c artigo 14, inciso 

II, ambos do Código Penal, por duas vezes e artigo 14 da Lei nº 

10.826/2003.27. MANTENHO o decreto de prisão preventiva pelos 

fundamentos já delineados (ref. 01 – fls. 56/62), presentes ainda os 

motivos ensejadores/mantenedores da cautela (art. 312 do CPP).28. 

INTIME-SE o pronunciado e a Defesa Técnica. DÊ-SE ciência ao MPE. 29. 

Não havendo irresignação recursal ou transitado em julgado este decisum, 

PROCEDA-SE nos moldes do artigo 421 e seguintes do CPP.30. 

EXPEÇA-SE ofício para a Corregedoria da Policial Militar, requisitando 

informações acerca da apuração do falecimento da pessoa que 

supostamente conduzia a motocicleta que colidiu com a viatura da PM, no 

prazo de 05 (cinco) dias.31. Acerca do revólver e munições apreendidas, 

verifico a impossibilidade de determinação de destruição, nos termos do 

Provimento nº 05/2017, eis que o processo ainda está em tramite, 

devendo-se aguardar a prolação de sentença com trânsito em julgado, 

motivo pelo qual as mantenho apreendidas.32. PUBLIQUE-SE, 

REGISTRE-SE, INTIME-SE e CUMPRA-SE. providenciando e expedindo o 

necessário.Alto Araguaia/MT, 14 de dezembro de 2017.PIERRO DE FARIA 

MENDESJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 15513 Nr: 1810-94.2005.811.0020

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELLEN CRISTINA SOUZA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:16.691-A/MT, WÁLLACE ELLER MIRANDA - OAB:OAB/MT 

22.524

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos do Processo de Código nº. 15513

Sentença – Extinção pelo pagamento

Vistos.

1. Trata-se de ação satisfativa aviada pela parte exequente com 

supedâneo em título executivo prescrito em lei, sendo que o feito tramitou 

regularmente conforme preceitos da legislação de regência, entrementes, 

derradeiramente, há informação nos autos de que a parte executada 

adimpliu o débito vergastado.

2. Eis o relato do necessário.

 3. Fundamento e DECIDO.

4. Primeiramente, mister discorrer que a atividade jurisdicional, via de 

regra, é acessória, secundária e instrumental, imprescindindo de livre e 

prévia provocação da parte interessada (art. 2º, CPC/2015), dessarte, não 

mais sendo útil, adequada e necessária a atuação do Poder Judiciário face 

adimplemento do débito, imperioso é extinguir o feito.

DISPOSITIVO.

5. Pelo exposto, forte na disposição estanque no inciso I do artigo 924, II, 

do CPC/2015, JULGO EXTINTA a presente execução e, por força do 

princípio da causalidade.

6. Sem custas e despesas processuais.

6. PUBLIQUE-SE esta decisum uma única vez no DJE e, certificado o 

trânsito em julgado, ARQUIVE-SE com as anotações e baixas ínsitas na 

CNGC.

 7. P. R. I. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Alto Araguaia/MT, 14 de dezembro de 2017.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 24549 Nr: 2027-35.2008.811.0020

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL PINTO DE ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ODAIR DONIZETE RIBEIRO - 

OAB:9.935-A /MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 4. Com efeito, DECLARO O FEITO SANEADO, fixando como ponto 

controvertido os requisitos legais do benefício previdenciário em tela. 5. 

Assim sendo, e para solução do mérito da causa, entendo necessária a 

produção de prova pericial. Para tanto, NOMEIO perito(a) judicial, 

independentemente de compromisso (art. 466 do CPC/2015), o(a) Dr(a) 

ZAIDA MARIA DAVID DE REZENDE, devendo ser intimado desta nomeação 

para conhecimento e realização da perícia médica necessária.6. 

INTIMEM-SE as partes para fins e prazos do § 1º, incisos I, II e III, do artigo 

465 do CPC/2015.7. Posteriormente, INTIME-SE a perita, para ciência dos 

quesitos, designar data para a realização da perícia na parte requerente e 

para fins dos incisos do § 2º do art. 465, salvo o inciso I, diante da 

determinação constante no item 10 deste despacho saneador (“Art. 465. 

Ciente da nomeação, o perito apresentará em 5 (cinco) dias: I – (...); II – 

currículo, com comprovação de especialização; III – contatos profissionais, 

em especial o endereço eletrônico, para onde será dirigidas as intimações 

pessoais”), bem como do art. 473, incisos e parágrafos, do mesmo 

diploma legal.8. Com a designação de data para a perícia, INTIMEM-SE 

novamente as partes nos termos do art. 474 do CPC/2015.9. O respectivo 

laudo deverá ser apresentado no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da 

efetivação da avaliação e/ou exame médico encimado.10. Para a expert 

nomeada FIXO honorários periciais no valor máximo da tabela II da 

Resolução n. 305/2014 do Conselho da Justiça Federal e, com base no 

parágrafo único do artigo 28 da referida resolução, multiplico por dois o 

referido valor, haja vista a complexidade do exame e o local de sua 

realização, sendo assim, fixo o valor de R$ 745,30 (seiscentos reais), 

devendo ser expedido ofício nos moldes do anexo I da referida Resolução 

e os demais atos necessários ao pagamento junto a Justiça Federal 

(Seção Judiciária de Mato Grosso, 1ª Região) tão logo as partes se da 

parte requerida mediante remessa postal dos autos, nos termos do 

Convênio firmado entre o TJMT e o INSS.12. Superado o

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 27957 Nr: 2383-93.2009.811.0020

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ABEL BATISTA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEIDE APARECIDA GAZOLLA DE 

OLIVEIRA - OAB:167377/SP, ROMILDO CASSEMIRO DE SOUZA - 

OAB:22.568/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Considerando a nova sistemática no tocante à expedição de alvarás 

para levantamento de valores regulamentado pela Resolução nº 

11/2014-Tribunal Pleno, OFICIE-SE a Conta Única do TJMT solicitando a 

vinculação dos valores penhorados a este processo, por meio de Malote 

Digital (Resolução n.º 11/2014/TP).

2. Com a resposta, EXPEÇA-SE alvará eletrônico para levantamento dos 

valores, devendo a secretaria se atentar acerca dos poderes conferidos 

ao patrono pela procuração outorgada.

3. Ato contínuo, se não houver indicação de conta corrente para 

transferência, INTIME-SE a parte exequente para, em 5 (cinco) dias, se 

manifestar nos autos.

4. No mais, RETIFIQUE-SE a requisição de pequeno valor na forma do 

ofício de fl. 194.

5. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Alto Araguaia/MT, 14 de dezembro de 2017.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 34088 Nr: 1623-76.2011.811.0020

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MÔNICA REIS E SILVA CAZONI ANICESIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernanda Vaucher de 

Oliveira Klein - OAB:12066

 Vistos. 1. Trata-se de ação penal com derradeira apresentação da 

defesa prévia, estando o feito apto ao seu saneamento e incursão na fase 

eminentemente probatória.2. Em resposta à acusação (ref. 25) a defesa 
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alega a falta de justa causa para o prosseguimento da ação penal.3. Pois 

bem. Quanto às alegações, em sede de resposta por escrito, requerendo 

a rejeição da denúncia, ao argumento de não há nos autos um mínimo de 

prova razoável para sustentar os pedidos, após análise rasa do conjunto 

fático e dos elementos de provas colhidas durante a confecção do 

caderno policial, constato que tais argumentações não merecem respaldo, 

uma vez que restou evidente, clara e patente um mínimo de prova plausível 

da materialidade e os indícios de autoria com relação ao crime perpetrado 

pelo acusado, e que não vislumbro, a princípio, certeza quanto a 

improcedência da ação, o que permite concluir a necessidade do 

prosseguimento do presente feito para realização de instrução criminal.4. 

Assim, sem mais delongas, AFASTO a possibilidade de rejeição da 

presente denúncia e, concomitantemente, não sendo o caso de absolvição 

sumária face não incidência das hipóteses do artigo 397, conforme gizado 

no artigo 399 et seq, ambos do CPP, DESIGNO audiência de instrução e 

julgamento para o dia 21/02/2018 às 16h00.5. PUBLIQUE-SE tal decisum 

uma única vez no DJE para ciência e intimação do(a/s) advogado(a/s) 

constituído (§ 1º, art. 370, CPP) e, ainda, INTIME-SE pessoalmente o(a/s) 

acusado(a/s) mediante mandado, carta precatória ou carta rogatória, 

segundo incidência das situações dos artigos 351ss, 353ss, 362ss ou 

368ss do CPP, sendo que a marcha procedimental deste processo seguirá 

normalmente sem a presença do(a/s) acusado(a/s) previamente declarado 

revel conforme artigo 367 do mesmo CPP.6. As testemunhas arroladas 

pelas partes e residentes nos limites territoriais deste juízo serão 

pessoalmente intimadas para comparecimento pessoal e obrigatório na 

oralidade encimada, sob pena de: condução coercitiva, condenação ao 

pagamento de multa e despesa d

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 50738 Nr: 2701-08.2011.811.0020

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LACILDO VALENTIM RAMOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JARDEL MENDONÇA 

SANTANA - OAB:0

 Vistos.

1. Considerando a interposição de recurso de apelação, bem como a 

apresentação de constrarrazões recursais, REMETAM-SE os autos ao e. 

TJMT, procedendo às anotações e baixas necessárias, bem como, 

grafando nossas sinceras homenagens.

2. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Alto Araguaia/MT, 13 de dezembro de 2017.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 55469 Nr: 2784-34.2005.811.0020

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDENI DONISETE KANIGOSKI - vulgo 

"Mazaropi"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLA BARBOSA RHODEN - 

OAB:17.236-O/MT, NELCI ANDREA DOS SANTOS ANDREOTTI - 

OAB:12.847/MT

 Vistos.

1. Considerando os pedidos de fl. 456 e fl. 468 do i. representante do 

Ministério Público, HOMOLOGO a desistência das oitivas das testemunhas 

Nilton Castilho de Paiva e Domiro de Souza Silveira, haja vista que as 

mesmas não foram localizadas, encontrando-se em lugar incerto e não 

sabido.

2. DEFIRO o pedido de fl. 413, EXPEÇA-SE, com a máxima urgência, carta 

precatória com prazo de 30 (trinta) dias à Comarca de Franscisco 

Beltrão/PR, visando, a par de nossos cumprimentos, solicitar os préstimos 

daquele Juízo para proceder à intimação e interrogatório do acusado 

VALDENI DONISETE KANIGOSKI naquele Juízo.

4. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Alto Araguaia/MT, 14 de dezembro de 2017.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 55472 Nr: 1201-33.2013.811.0020

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAIMUNDO RODRIGUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA BARBOSA RHODEN - 

OAB:17.236-O/MT, NELCI ANDREA DOS SANTOS ANDREOTTI - 

OAB:12.847/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Considerando a nova sistemática no tocante à expedição de alvarás 

para levantamento de valores regulamentado pela Resolução nº 

11/2014-Tribunal Pleno, OFICIE-SE a Conta Única do TJMT solicitando a 

vinculação dos valores depositados a este processo, por meio de Malote 

Digital (Resolução n.º 11/2014/TP).

2. Com a resposta, EXPEÇA-SE alvará eletrônico para levantamento dos 

valores, devendo a secretaria se atentar acerca dos poderes conferidos 

ao patrono pela procuração outorgada.

3. Ato contínuo, se não houver indicação de conta corrente para 

transferência, INTIME-SE a parte exequente para, em 5 (cinco) dias, se 

manifestar nos autos.

4. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Alto Araguaia/MT, 13 de dezembro de 2017.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 56975 Nr: 2729-05.2013.811.0020

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REGINA AUXILIADORA MOREIRA UREL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PONTE BRANCA - MT, 

HUMBERTO LUIZ NOGUEIRA DE MENEZES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEY PEREIRA DE SOUZA - 

OAB:2.964/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEMILSON NOGUEIRA 

MOREIRA - OAB:6.491-B/MT, SEBASTIAO GUSTAVO PRIMO PARREIRA 

- OAB:15.724/MT

 Vistos.

1. REGINA AUXILIADORA MOREIRA UREL qualificados nos autos e por 

meio de advogado constituído, requer o Cumprimento de Sentença – 

Obrigação de Pagar Quantia Certa em desfavor do MUNICÍPIO DE PONTE 

BRANCA/MT.

2. Dessarte, preenchidos os requisitos legais gerais e especiais do artigo 

534 do CPC/2015, RECEBO a petição sub examine.

3. Determino a regular INTIMAÇÃO da parte executada na pessoa de seu 

representante legal, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, 

querendo, apresentar impugnação à execução, nos próprios autos, no 

prazo de 30 (trinta), na forma do artigo 535 do CPC/2015.

4. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

 Alto Araguaia/MT, 13 de dezembro de 2017.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 57564 Nr: 499-53.2014.811.0020

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIÃO SEVERINO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PONTE BRANCA - MT, 

HUMBERTO LUIZ NOGUEIRA DE MENEZES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEY PEREIRA DE SOUZA - 

OAB:2.964/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEMILSON NOGUEIRA 

MOREIRA - OAB:6.491-B/MT, SEBASTIAO GUSTAVO PRIMO PARREIRA 

- OAB:15.724/MT

 Vistos.

1. SEBASTIÃO SEVERINO DA SILVA qualificados nos autos e por meio de 

advogado constituído, requer o Cumprimento de Sentença – Obrigação de 

Pagar Quantia Certa em desfavor do MUNICÍPIO DE PONTE BRANCA/MT.

2. Dessarte, preenchidos os requisitos legais gerais e especiais do artigo 

534 do CPC/2015, RECEBO a petição sub examine.

3. Determino a regular INTIMAÇÃO da parte executada na pessoa de seu 

representante legal, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, 

querendo, apresentar impugnação à execução, nos próprios autos, no 

prazo de 30 (trinta), na forma do artigo 535 do CPC/2015.

4. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

 Alto Araguaia/MT, 13 de dezembro de 2017.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 59374 Nr: 1994-35.2014.811.0020

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BALANÇAS SATURNO S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARINA TEIXEIRA JOHANSSON - 

OAB:76147, MARTIN DA SILVA GESTO - OAB:73.873/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. INTIME-SE a parte autora, pessoalmente (por carta), para que, em 5 

(cinco) dias, manifeste interesse no prosseguimento do feito, sob pena de 

extinção e arquivamento do feito sem resolução do mérito, forte no art. 

485, III e § 1º do CPC/2015.

 2. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Alto Araguaia/MT, 13 de dezembro de 2017.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 90155 Nr: 6356-75.2017.811.0020

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OTELIO KLASENER - ME, OTELIO KLASENER, 

SOLANO KLASENER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:107414

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 3. CITE-SE a parte executada para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o 

pagamento da dívida (artigo 829, CPC/2015), consignando no referido ato 

as faculdades e prazos dos artigos 914 e seguintes do CPC/2015, 

salientando que, via de regra, os embargos à execução não mais 

possuem efeito suspensivo, exceto se configurada a hipótese do § 1º do 

artigo 919 do referido Diploma Processual Civil. 4. Não sendo encontrada a 

parte devedora para citação, deve o diligente meirinho arrestar-lhe tantos 

bens quanto bastem para garantir a execução, não descuidando referido 

servidor da justiça de, nos 10 (dez) dias seguintes à efetivação do 

arresto, procurar novamente a parte executada por 2 (duas) vezes, em 

dias distintos e, havendo suspeita de ocultação, realizará a citação com 

hora certa, certificando pormenorizadamente o ocorrido ex vi regramento 

do parágrafo único do artigo 830 do CPC/2015.5. Permanecendo o arresto, 

INTIME-SE a parte exequente para fins e prazo dos §2º e §3º do artigo 830 

do CPC/2015, a qual deverá providenciar a citação editalícia da parte 

executada, sob pena de extinção processual (arts. 485 e 318, do 

CPC/2015).6. Regular e pessoalmente citada a parte executada, se não 

efetuado o pagamento no tríduo legal, deve o oficial de justiça, munido da 

segunda via do mandado inaugural, proceder de imediato à PENHORA de 

bens e sua AVALIAÇÃO, bem como, permear a guarda dos mesmos com 

nomeação de FIEL DEPOSITÁRIO (público ou privado), de tudo lavrando o 

respectivo auto/certidão e de pronto intimando a parte executada ut §1º do 

artigo 829 c/c artigos 838 e 840, inclusive para fins e prazo do artigo 847, 

todos do CPC/2015.7. Não sendo crível no caso a adoção dos incisos I e II 

do artigo 840 do CPC/2015, o encargo de fiel depositário recairá sobre 

aquele que livremente possuir o bem quando da sua penhora, lavrando-se 

termo de compromisso e responsabilidade nos autos. Não sendo aceito o 

encargo pelo possuidor ou se recusando ele a imediatamente assinar 

respectivo termo na presença do arauto, será constituída fiel depositária a 

parte

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 90354 Nr: 6528-17.2017.811.0020

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO ASSIS DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KAIK ASSIS DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA OLIVEIRA DIAS 

RODRIGUES - OAB:21.279/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. INTIME-SE a parte requerente, com o escopo de que proceda ao 

recolhimento de custas processuais e taxas judiciárias, consoante 

certidão retro, no prazo de 30 (trinta) dias.

2. Após, conclusos.

Alto Araguaia/MT, 14 de dezembro de 2017.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 58631 Nr: 1383-82.2014.811.0020

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VICENTE MARTINS DE FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELI CARLA DE ALMEIDA 

EVANGELISTA - OAB:11763/MT, QUÊNESSE DYOGO DO CARMO - 

OAB:10.286/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. DETERMINO a intimação do autor para recolher as custas iniciais em 30 

(trinta) dias, sob pena de indeferimento da inicial.

2. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Alto Araguaia/MT, 15 de dezembro de 2017.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 90405 Nr: 6569-81.2017.811.0020

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ROSA DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVIO JOSE DE CASTRO MAIA 

NETO - OAB:15226

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. A ação em questão trata basicamente da intenção do recebimento do 

FGTS, pelo falecimento de André Luiz de Souza.

2. Sobre ventilado tema, devo me ater à Lei n. 6.858/80 e ao Decreto n. 

85.845/81.

 3. Os arts. 1º da lei e 2º e 5º do decreto cuidam da legitimidade ativa. 

Dispõem que deve ser apresentada certidão de dependentes expedida 

pelo INSS onde conste o nome do(s) requerente(s), ou na forma de lei 

específica para servidores civis ou militares, ou a inexistência de 

dependentes, para, neste caso, se respeitar a ordem de sucessores 

prevista na lei civil.

4. Vejo que ventilada certidão, ou mesmo documento congênere, não foi 

juntada aos autos quando da propositura destes. Tampouco foi observado 

o art. 4º do mencionado decreto.
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5. No mais, a requerente alega ser a única herdeira de André Luiz de 

Souza, no entanto, consta da certidão de óbito, que o mesmo possui uma 

filha de nome Amanda Caroline.

6. Assim, DETERMINO que a requerente junte aos autos, no prazo de 15 

(quinze) dias, a referida certidão de existência ou inexistência de 

dependentes junto a previdência social, bem como documento 

comprobatório de inexistência de outros bens sujeitos a inventário, sob 

pena de indeferimento da inicial.

7. INTIME-SE a requerente para fazer constar a qualificação e endereço 

da filha do falecido para citação, a qual é, em verdade, a única herdeira 

deste.

8. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Alto Araguaia/MT, 15 de dezembro de 2017.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 26118 Nr: 540-93.2009.811.0020

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEMILSON SERAFIM, CARLOS DEL EUGENIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SALOMÃO DA SILVA AGUIAR (ESPÓLIO), 

CYRIA ALVES AGUIAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: APARECIDO GONÇALVES - 

OAB:2022/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAXUEL MARTINS DE 

OLIVEIRA - OAB:11.112-B-MT

 Vistos.

1. INDEFIRO o pedido de fl. 334, vez que a peça de fls. 297/298 nem de 

longe trata-se de recurso de apelação pois totalmente em 

desconformidade com o artigo 1.010 do CPC.

2. Na verdade, o que ocorreu é que ao invés de interpor apelação, o que 

seria o recurso cabível para a sentença homologatória de fls. 295/296, o 

peticionante interpôs agravo de instrumento, o qual por óbvio, não foi 

conhecido pelo relato, por ser inadmissível (fls. 324/329).

 3. No mesmo sentido, INDEFIRO o pedido de fl. 335, por falta de amparo 

legal.

4. INTIMEM-SE.

5. Após, se nada pleiteado, ARQUIVE-SE.

6. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Alto Araguaia/MT, 14 de dezembro de 2017.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 27759 Nr: 2237-52.2009.811.0020

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOELSON MARTINS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASIL AGRO COMPANHIA BRASILEIRA DE 

PROPRIEDADES AGRICOLAS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALCIR OLIVEIRA DA SILVA - 

OAB:15.077-A/MT, FERNANDO MENDES DA SILVA - OAB:7603-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA ASTUTO PEREIRA - 

OAB:80.696 RJ, Alberto Goldchmit - OAB:246220/SP, Carolina Neves 

do Patrocínio Nunes - OAB:SP 249.937, DENISE CABRAL GARCIA 

NOGUEIRA - OAB:13082/GO, Luciano Giongo Bresciani - 

OAB:214044/SP, PAULA CAMILA O. DE OLIVEIRA COCUZZA - 

OAB:174.357-SP

 Vistos.

1. INTIME-SE o perito nomeado às fls. 335/337, para apresentar o laudo 

pericial, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de incorrer no delito de 

desobediência.

2. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Alto Araguaia/MT, 14 de dezembro de 2017.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 32039 Nr: 2715-26.2010.811.0020

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ORGANIZAÇÃO ESTRELA DE MÓVEIS E 

ELETRODOMÉSTICOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILLIAM SANTOS ARAUJO - 

OAB:2.644/-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Diante do lapso temporal entre o cálculo de fl. 36, INTIME-SE a parte 

requerente, para que, no prazo de 30 (trinta) dias, apresente 

demonstrativo de cálculo atualizado.

2. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Alto Araguaia/MT, 14 de dezembro de 2017.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 57112 Nr: 128-89.2014.811.0020

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: PAULO DE TARSO DO VAL SERAFIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTUR WATSON SILVEIRA - 

OAB:16.941/A - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:12.208-A

 Vistos.

1. INTIME-SE a parte autora, via DJE, a fim de que promova o 

prosseguimento do feito, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de 

aplicação do § 1º, do artigo 485, do CPC/2015.

2. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Alto Araguaia/MT, 14 de dezembro de 2017.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 18203 Nr: 1255-43.2006.811.0020

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARDJA, CJF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DNL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAIRO JOSÉ FERREIRA - 

OAB:2.378/MT, GUSTAVO GOMES GARCIA - OAB:13.299-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. DEFIRO o pedido de fl. 131. Para tanto, EXPEÇA-SE ofício ao Cartório de 

Registro de Imóveis desta Comarca, requisitando certidões dos imóveis em 

nome do executado, no prazo de 30 (trinta) dias.

2. Com o retorno das informações, INTIME-SE a parte executada para se 

manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias.

3. Sem prejuízo do encimado, INTIME-SE a parte exequente (fl. 131), para 

que, no prazo de 30 (trinta) dias, apresente demonstrativo de cálculo 

atualizado.

4. CUMPRA-SE.

Alto Araguaia/MT, 14 de dezembro de 2017.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 90096 Nr: 6310-86.2017.811.0020

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DONIZETE LOURENÇO DOMINGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A, AGNALDO FARIAS 

DE NOVAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: UEBER ROBERTO DE CARVALHO 

- OAB:4754/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.
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1. Trata-se de Ação de Embargos de Terceiro com pedido de antecipação 

de tutela virtual distribuído por dependência a processo principal que 

tramita em meio físico.

2. Pois bem. Este Juízo possui tramitação híbrida, sendo que os processos 

em papel que já compõem o acervo não serão digitalizados e tramitarão 

nesse meio até a sua extinção, e os novos processos, por outro lado, 

tramitarão em meio exclusivamente eletrônico.

3. No entanto, tratando-se da distribuição digital de um processo por 

dependência cujos autos principais tramitam em meio físico, este passará 

a tramitar em meio eletrônico.

4. Desta forma, conforme o artigo 223 da CNGC, os processos físicos que 

receberem incidentes passarão a tramitar de forma eletrônica, senão 

vejamos:

“Art. 223 – Quanto aos processos físicos que receberem incidentes, o 

magistrado deverá determinar a digitalização e intimação das partes, 

cientificando-lhes que o processo em epígrafe passou a tramitar nesta 

Corte de Justiça pela via digital (eletrônico).”

 5. Assim, DETERMINO a digitalização dos autos sob código 26968, em 

trâmite nesta Vara, e seu posterior apensamento à presente ação a ele 

conexa.

6. CIENTIFIQUE-SE a(s) parte(s) da conversão dos autos para o novo 

formato, bem como para que se manifestem nos termos do artigo 224 da 

CNGC.

7. CERTIFIQUE-SE a tempestividade dos Embargos de Terceiro.

8. Após a digitalização, apensamento e certificações, venham os autos 

conclusos, com urgência, eis que consta pleito de tutela antecipada nesta 

ação.

8. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Alto Araguaia/MT, 14 de dezembro de 2017.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010263-58.2013.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

MIRAILTON MACEDO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE GERVASIO DE FREITAS NETO OAB - MT0020129A (ADVOGADO)

GETULIO ALVES LOPES OAB - MT0012357A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSPORTE COLETIVO BRASIL LTDA - ME (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Fica Vossa Senhoria intimada como advogado 

da parte reclamante, para no prazo de 05 (cinco) dias apresentar o 

endereço atualizado da parte reclamada, tendo em vista a 

correspondência devolvida pelos Correios com a informação mudou-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010083-08.2014.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANY SOUZA PIRES CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON DANTAS PIRES OAB - GO0016579A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO NUNES NEVES DE ARAUJO OAB - MT0018415A (ADVOGADO)

BRUNO SILVA NAVEGA OAB - RJ118948-O (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Fica Vossa Senhoria intimada como advogado 

da parte recorrente, para no prazo de 05 (cinco) dias informar o CNPJ 

ativo da empresa em questão, para que possa remeter os presentes autos 

à Turma Recursal, tendo em vista que o Sistema do PJE não aceita tal 

procedimento, constando que o CNPJ: 75.170.191/0001-39 está inativo.

Comarca de Barra do Bugres

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº 72 /2017

 O Dr. JOÃO FILHO DE ALMEIDA PORTELA MMº Juiz de Direito e Diretor do 

Foro da Comarca de Barra do Bugres – Estado de Mato Grosso, no uso de 

suas atribuições legais e de acordo com artigo 1º. Parágrafo Único, da Lei 

nº 6.614 de 22.12.94.

Considerando que a servidora MARA REJANE ZANATTA SANSÃO 

matrícula 2585, Técnica Judiciária, designada como Gestora Judiciária 

Substituta do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania da 

Comarca de Barra do Bugres – MT estará em gozo de férias no período de 

08/01/2018 a 06/02/2018.

 RESOLVE:

Designar a servidora ANGELA LOPES DA SILVA matrícula 2310, auxiliar 

judiciário, para exercer o cargo de Gestora Judiciária Substituta do Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de Barra do 

Bugres – MT, no período de 08/01/2018 a 06/02/2018.

P. R. e Comunique-se ao Departamento de Recursos Humanos e 

Departamento e Departamento de Pagamento Pessoal do Egrégio Tribunal 

de Justiça de Mato Grosso.

 Barra do Bugres-MT, 14 de Dezembro de 2017.

 João Filho de Almeida Portela

 Juiz de Direito e Diretor do Foro

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 104631 Nr: 4551-94.2015.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALZENI RODRIGUES DA SILVA OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7557-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, certifico que o 

requerido apresentou recurso de apelação no prazo legal. Sendo assim, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para 

querendo apresente as contrarrazões à apelação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 83204 Nr: 79-21.2013.811.0008

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELI ARSELIA SCHMITT - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO PORTO FRANCO 

PIOLA - OAB:13978-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador Municipal de 

Barra do Bugres - MT - OAB:

 Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTES os Embargos opostos pelo 

MUNICÍPIO DE BARRA DO BUGRES à Ação Monitória que lhe move NELI 

ARSELIA SCHIMITT - ME, com fundamento no artigo 487, inc. I do Código 

de Processo Civil. Pelo princípio da causalidade, condeno a parte 

embargante ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% 

(dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (art. 85 do CPC). 

Isento-o, contudo, ao pagamento das custas processuais (Lei Estadual n. 

Estadual 7.603, de 27 de dezembro de 2001). Converto o mandado inicial 

em mandado executivo, prosseguindo-se a execução em observância ao 

disposto no Título II do Livro I da Parte Especial, no que for cabível (CPC, 

art. 702, § 8º). Os juros moratórios devem ser contados desde a citação, 

à taxa simples de 0,5% ao mês, por força da Lei Federal n. 11.960/2009. 

No que diz respeito à correção monetária, sua contagem há de ser feita 

desde cada vencimento, observada a modulação baixada pelo C. Supremo 

Tribunal Federal por força do decidido na ADI n. 4.357/DF.Na fase de 

execução, deverá ser observada a incidência de juros de mora: (i) 

aplica-se a taxa de 1% (um por cento) ao mês até a publicação da Medida 

Provisória n. 2.180-35, de 24/08/2001, que acresceu o artigo 1º-F à Lei n. 

9.494/1997; (ii) Aplica-se a taxa de 0,5% (meio por cento) ao mês a partir 
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de 24/08/2001, data da publicação da Medida Provisória n. 2.180-35, 

inclusive após o advento da Lei n. 11.960/2009, que deu nova redação ao 

artigo 1º-F à Lei n. 9.494/1997. Sentença não sujeita à remessa 

necessária, uma vez que o valor da condenação, corrigido, não deve 

superar o valor previsto no artigo 496, § 3º, inc. III do Código de Processo 

Civil. Transitada em julgado sem interposição de recurso voluntário, 

remetam-se os autos ao E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso para os 

fins do artigo 496 do CPC. Cumpram-se as disposições pertinentes ao 

Código de Normas da Corregedoria-Geral da Justiça do Egrégio Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso, aplicável à espécie. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Barra do Bugres – (MT), 14 de dezembro de 2017.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 46695 Nr: 2861-06.2010.811.0008

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LINDINALVA MATIAS DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RINALDO FRASSON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SANDRA JANE SCOTTI - 

OAB:15.152

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Trata-se de Ação de Inventário e Partilha proposta por LINDINALVA 

MATIAS DE ALMEIDA, em razão do falecimento de RINALDO FRASSON, 

falecido no dia 03-09-2010.

É o breve relato. DECIDO.

 Às fls. 19/20 a inventariante apresentou as primeiras declarações; bem 

como juntou certidões negativas de débitos (fls. 38/40) e comprovante de 

isenção de ITCD (fls. 46/51).

 A Fazenda Pública Estadual manifestou-se nos autos.

 O Ministério Público, por sua vez, manifestou-se nos autos informando 

que não tinha interesse no feito. Dessa forma, a inventariante 

manifestou-se requerendo a homologação do plano de partilha.

 Diante do exposto, com fundamento nos artigos 647 e 654, do Código de 

Processo Civil e artigo 192 do CTN, HOMOLOGO, por sentença, para que 

produzam os seus jurídicos e legais efeitos a adjudicação dos bens 

constante na relação do plano de partilha de fls. 41/45, e julgo extinto o 

processo com resolução do mérito nos termos dos artigos 487, inciso I e 

490 do Código de Processo Civil.

Transitada em julgado a sentença de homologação da adjudicação, 

LAVRE-SE o formal de partilha e carta de adjudicação e, em seguida, 

EXPEÇA-SE o alvará referente ao bem imóvel e às rendas por ele 

abrangidos, se houver, INTIMANDO-SE o fisco para lançamento 

administrativo do imposto de transmissão e de outros tributos porventura 

incidentes, conforme dispuser a legislação tributária, nos termos do § 2º 

do art. 662 – (art. 659, §2º do NCPC).

Cumpram-se as disposições pertinentes ao Código de Normas da 

Corregedoria-Geral da Justiça de Mato Grosso, aplicável à espécie.

 Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Barra do Bugres – (MT), 14 de dezembro de 2017.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 96255 Nr: 5394-93.2014.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JACKSON SANTANA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLIMPIA 

-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTELA REDIVO DA COSTA - 

OAB:16663

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, certifico que o 

requerido apresentou recurso de apelação no prazo legal. Sendo assim, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para 

querendo apresente as contrarrazões à apelação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 96930 Nr: 5936-14.2014.811.0008

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA LUISA CAPELASSI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELSON DUQUES DOS SANTOS - 

OAB:14234, Valéria Castilho Munhoz Vivan - OAB:5.956

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, certifico que a 

contestação foi ofertada no prazo legal. Sendo assim, impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimar a parte autora para querendo manifeste 

sobre a contestação ofertada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 104600 Nr: 4529-36.2015.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARINA INACIA DE SANTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7557-0, MICHELE JULIANA NOCA - OAB:7622/MT, 

SAULO ALMEIDA ALVES - OAB:13.615 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCO ARIEL BIZARELLO 

DOS SANTOS - OAB:7557-0

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, certifico que o 

requerido apresentou recurso de apelação no prazo legal. Sendo assim, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para 

querendo apresente as contrarrazões à apelação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 81752 Nr: 3458-04.2012.811.0008

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELI ARSELIA SCHMITT - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO PORTO FRANCO 

PIOLA - OAB:13978-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONEY MARCOS FERREIRA - 

OAB:10.316

 Vistos etc. Logo, ausente comprovação da condição de hipossuficiência 

de rigor o indeferimento de concessão da gratuidade da justiça. Dessa 

forma, INTIME-SE a parte autora, para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

efetuar o pagamento das custas processuais, sob pena de extinção sem 

julgamento do mérito. Após o decurso do prazo, com ou sem 

manifestação, conclusos para deliberação. Intimem-se. CUMPRA-SE, 

expeça-se o necessário. Barra do Bugres – (MT), 14 de dezembro de 

2017.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 86291 Nr: 2091-08.2013.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OLIMPIA PATNERS ASSESSORIA LTDA, FANHONI, 

PIRAÍNO, KRONGOLD ADVOGADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): USINAS ITAMARATI S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA PIRAINO SANSIVIERO - 

OAB:116341/SP, DÉBORA RITZEL PAIXÃO CÔRTES CRUZ - 

OAB:308.431/SP, MIRIAM KRONGOLD SCHMIDT - OAB:130052/SP, 

THAIS PRADO VIEIRA - OAB:18162

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:8506-A/MT, RICARDO MARTINS FIRMINO - OAB:OAB/SP 253.449

 Vistos etc.

 Tendo em vista a manifestação da executada às fls. 2.025/2.028, 

renove-se a determinação constante na decisão de fl. 2.017, em relação 

ao ofício 304/2016 encaminhado ao Banco Bradesco, consistente na 

determinação para que essa instituição bancária torne sem efeito a 

determinação de bloqueio sobre o faturamento da executada Usinas 
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Itamarati S/A., no prazo de 15 (quinze) dias.

 Em razão do descumprimento reiterado da instituição bancária, fixo multa 

diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) para o caso de descumprimento, 

devendo a instituição bancária informar este Juízo o cumprimento da 

medida tão logo seja efetivada.

 Intime-se.

 CUMPRA-SE, expeça-se o necessário.

 Barra do Bugres – (MT), 14 de dezembro de 2017.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 86770 Nr: 2568-31.2013.811.0008

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ ROBERTO GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIÃO PEREIRA DE 

CASTRO - OAB:4238-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para manifestar-se 

sobre a certidao do Senhor Oficial de Justiça14/12/201714/12/2017C E R T 

I D Ã O

 Certifico e dou fé, que em cumprimento ao r. mandado do MM. Juiz de 

Direito da 1ª Vara, dirigi-me ao endereço mencionado, e ali sendo, deixei 

de intimar: Luiz Roberto Gonçalves, em virtude do mesmo ter falecido em 

um acidente aéreo em 19/02/2014. Por esta razão faço devolução do 

presente na central de mandados.

 Barra do Bugres - MT., 13 de novembro de 2017.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 92069 Nr: 2187-86.2014.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANSÃO MATERIAIS DE CONSTRUÇAO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALTER JUNIOR DOS ANJOS GUIMARÃES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAUCIO ARAÚJO DE SOUZA - 

OAB:13.599

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na ação 

de cobrança proposta por SANSÃO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. 

em desfavor de WALTER JUNIOR DOS SANTOS GUIMARÃES e condeno o 

requerido ao pagamento do crédito de R$ 7.841,92 (sete mil, oitocentos e 

quarenta e um reais e oitenta e dois centavos), sobre o qual deverá incidir 

correção monetária desde o dia do vencimento da dívida, aplicando-se o 

IPCA-E/IBGE, bem como juros de mora, desde a citação, no percentual de 

1% ao mês (art. 406, CC/02, c/c art. 161, § 1º, CTN); e julgo extinto o 

processo com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I 

do Código de Processo Civil. Por consequência, condeno a parte 

Requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários 

advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da 

condenação, face à natureza e simplicidade da causa, também do 

trabalho, zelo e diligência do profissional (art. 85, § 2º, inc. III e IV, do CPC). 

Cumpram-se as disposições pertinentes ao Código de Normas da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso, aplicável à espécie. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Barra do 

Bugres – (MT), 14 de dezembro de 2017.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 95900 Nr: 5142-90.2014.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEANDRO WILLIAN DESTO RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Centraís Elétricas Matogrossenses S/A- Cemat

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEANDRO WILLIAN DESTO 

RIBEIRO - OAB:15332

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDYEN VALENTE CALEPIS - 

OAB:8767/MS, Evandro Cesar Alexandre dos Santos - OAB:MT 

13431-B

 Vistos etc.

 Intimem-se as partes para que manifestem, no prazo comum de 15 

(quinze) dias, se têm interesse na produção de provas, discriminando-as 

minuciosamente sobre a sua pertinência e relevância para o deslinde da 

controvérsia, sob pena de indeferimento.

Com a manifestação, conclusos para deliberação ou julgamento 

antecipado do mérito, conforme o caso.

Diligencie a secretaria com o cadastramento do advogado da Requerida 

(fls.100).

Cumpra-se.

Intimem-se.

Barra do Bugres – (MT), 14 de dezembro de 2017.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 97177 Nr: 6122-37.2014.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADUILTON FERREIRA PAULINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SANTANDER - BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE BARRA 

DO BUGRES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANDRÉ HONDA 

FLORES - OAB:MS / 6171

 Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos 

formulados na Ação de Indenização proposta por ADUILTON FERREIRA 

PAULINO em desfavor de BANCO SANTANDER – BRASIL S.A., para 

tão-somente tornar definitiva a tutela antecipada concedida nos autos, 

consoante o que determina o artigo 487, inc. I do Código de Processo Civil. 

Pelo princípio da causalidade, condeno o requerido ao pagamento das 

custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez 

por cento) sobre o valor atualizado do proveito econômico (R$ 1.223,30 – 

um mil, duzentos e vinte e três reais e trinta centavos), nos termos do 

artigo 98, incisos II e III do Código de Processo Civil. Cumpram-se as 

demais disposições pertinentes ao Código de Normas da 

Corregedora-Geral da Justiça de Mato Grosso, aplicável ao caso. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Barra do Bugres – (MT), 14 de 

dezembro de 2017.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 105285 Nr: 5025-65.2015.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SYLVIA RENATA OLIVEIRA DE ARAÚJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE NOVA OLIMPIA - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTELA REDIVO DA COSTA - 

OAB:16663

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, certifico que o 

requerido apresentou recurso de apelação no prazo legal. Sendo assim, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para 

querendo apresente as contrarrazões à apelação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 126220 Nr: 4309-67.2017.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LPDM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MCR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSIANE ALVES BARROS - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para manifestar o 

que de direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 8143 Nr: 1145-56.2001.811.0008

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: MARIA SANTINA DIAS DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE DENISE-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO GREGÓRIO MARTINEZ - 

OAB:21902

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROGÉRIO ANASTÁCIO 

CHAVES - OAB:11226/MT, VAGNER SEVERO - OAB:17.492 OAB/MT

 Vistos etc.

 Trata-se de Ação de Cobrança movida por MARIA SANTINA DE ALMEIDA 

em desfavor do MUNICÍPIO DE DENISE.

Às fls. 212/216, determinou-se o bloqueio de valores da conta do 

município, onde foram aprisionados recursos provenientes de convênios 

do FUS e PNATE, conforme ressaltou o executado em seu agravo de 

instrumento.

Desta forma, considerando que o executado informou a conta onde os 

valores devem ser penhorados, revogo a decisão de fls. 216, onde se 

ordenou a constrição da Conta do Banco do Brasil onde se encontram os 

convênios com destinação vinculada e determino que seja realizada nova 

penhora, no valor de R$ 28.110,00, para serem, posteriormente restituídos 

aos convênios em epigrafe, conforme requerido pelo executado.

A penhora deverá recair nas contas informadas pelo executado às fls. 

251/252, onde são arrecadados valores originados de receita de impostos 

e taxas, exceto Banco Bradesco, cujo número de agência está incorreto 

ou insuficiente.

Os autos deverão ser mantidos em gabinete para tão logo seja efetuada a 

contrição, efetuar a liberação dos valores eventualmente excedentes.

Sendo positiva a constrição, intime-se o EXECUTADO (MUNICÍPIO DE 

DENISE) para que informe, no prazo de 05 (cinco) dias, o número da conta 

para onde se deverá restituir a penhora.

CUMPRA-SE, expeça-se o necessário.

Barra do Bugres – (MT), 07 de dezembro de 2017.

Silvio Mendonça Ribeiro Filho

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 86282 Nr: 2083-31.2013.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE FERREIRA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON DE AZEVEDO - 

OAB:12082/MT, WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - OAB:12603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR FEDERAL DO 

ESTADO DO MATO GROSSO - OAB:

 Nesta data, nos termos do art. 162 § 4º do CPC, e Capitulo 2, seção 17, 

item 2.17 – IV da CNGC, impulsiono o feito PARA INTIMAR O REQUERIDO 

DA SENTENÇA PROFERIDA NOS PRESENTES AUTOS, mediante remessa 

dos autos, nos termos do convênio firmado entre o Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso e a Procuradoria Federal do Estado de Mato Grosso/AGU.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 97906 Nr: 388-71.2015.811.0008

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FMDJ, RBB, VJB, ABB, JBB, ZBB, CBB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDWJB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE BARRA 

DO BUGRES - OAB:, Defensoria Publica de Caceres - OAB:, Maíra 

Moura Soares - OAB:OAB/MT 13.934

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Intime-se a parte autora, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, regularize 

sua representação processual, consistente na juntada de procuração por 

instrumento público, sob pena de extinção sem julgamento do mérito nos 

termos do art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

 Após o decurso do prazo, com ou sem manifestação, conclusos para 

deliberação.

CUMPRA-SE, expeça-se o necessário.

 Barra do Bugres – MT, 14 de dezembro de 2017.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 131889 Nr: 7628-43.2017.811.0008

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASSOCIAÇÃO DOS DOCENTES DA UNIVERSIDADE DO 

ESTADO DE MATO GROSSO – ADUNEMAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernanda Vaucher de Oliveira 

Klein - OAB:12066

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, Logo, por tais considerações INDEFIRO a tutela de 

urgência pleiteada. CITE-SE a parte requerida por todo o conteúdo da 

inicial, para que, no prazo de 30 (trinta) dias, ofereça a resposta que tiver 

em conformidade dos artigos 183 e 335, do Código de Processo Civil, 

manifestando-se sobre os fatos mencionados pela parte autora. 

Advirta-se ao requerido que a falta de contestação implicará em 

presunção de veracidade das alegações descritas na inicial (art. 344, do 

CPC) e confissão ficta, em caso de omissão, nos moldes dos artigos 336 e 

341 do CPC, ressalvado, contudo, as hipóteses do artigo 345, do Código 

de Processo Civil. Havendo na contestação alegação de qualquer fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, ou qualquer 

das matérias previstas no artigo 337, do Código de Processo Civil, na 

forma do artigo 351, do referido diploma processual, INTIME-SE a 

requerente para replicar em 15 (quinze) dias. Deixo de designar audiência 

de mediação/conciliação por ser improvável a composição entre as partes, 

tendo em vista que um dos litigantes é pessoa jurídica de direito 

público.Após, DÊ-SE vista ao Ministério Público para manifestação, no 

prazo de 10 (dez) dias. Intime-se. CUMPRA-SE, expeça-se o 

necessário.Barra do Bugres – MT, 14 de dezembro de 2017.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 108717 Nr: 988-58.2016.811.0008

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KARINA LETÍCIA COLETTI SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEUMARA DE OLIVEIRA, INDIANA SEGUROS 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELE JULIANA NOCA - 

OAB:7622/MT, SAULO ALMEIDA ALVES - OAB:13.615 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DALTON ADORNO TORNAVOI 

- OAB:4.729-A, REINALDO LORENÇONI FILHO - OAB:

 Diante do exposto, rejeito a impugnação à execução apresentada por 

Indiana Seguros S.A. à execução que lhe move Karina Letícia Koletti 

Santos. Aguarde-se o trânsito em julgada da decisão. Após, intime-se a 

exequente, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste-se quanto ao 

prosseguimento do feito. Oportunamente, conclusos para deliberação. 

Intimem-se.CUMPRA-SE, expeça-se o necessário. Barra do Bugres – MT, 

14 de dezembro de 2017.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 26643 Nr: 12-62.1990.811.0008

 AÇÃO: Arrolamento Sumário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LORIVAL FERREIRA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA GASPAR NÓBREGA - 

OAB:MT 6211

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Intime-se o cedente, Sr. Lorival Ferreira de Souza, para que no prazo de 

cinco dias, colacione aos autos, a comprovação do recolhimento do 

imposto devido para transferência do imóvel descrito às fls. 118/119 na 

forma requerida.

 Após, intime-se a Fazenda Pública para manifestar-se, tornando-me 

conclusos em seguida.

 Cumpra-se.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 119894 Nr: 729-29.2017.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEUZA DE OLIVEIRA NOGUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALUIRSON DA SILVA ARANTES 

JUNIOR - OAB:17550/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, com fundamento no art. 201, § 7º, inciso II, da 

Constituição da República Federativa do Brasil c/c o art. 11, inciso I, alínea 

“a” e inciso VII, artigos 48 e 143, todos da Lei n.º 8.213/1991, combinados 

com o art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE 

o pedido inicial, condenando o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS a 

conceder a aposentadoria à autora, na qualidade de segurada especial 

rural, no valor de 01 (um) salário mínimo, sendo certo que o INSS deve 

implantar o benefício ora concedido no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena 

de multa diária, que arbitro em R$ 100,00 (cem reais), limitado ao teto de 

R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Para início do pagamento do benefício, fixo a 

data do indeferimento administrativo ocorrido em 24/01/2012 (pág. 29). 

Diante do requerimento feito na exordial, bem como na presente audiência, 

DEFIRO a antecipação de efeitos da tutela, para determinar ao INSS a 

concessão imediata do benefício previdenciário ao autor, eis que 

satisfeitos os requisitos da antecipação da tutela, quais sejam: (i) prova 

inequívoca da verossimilhança da alegação, conforme fundamentação da 

sentença, e de (ii) receio de dano irreparável ou de difícil reparação, 

caracterizado em face da natureza alimentar do benefício.Quanto às 

prestações vencidas desde então, serão devidos: correção monetária a 

partir do vencimento de cada parcela e juros de mora de 1% (um por 

cento) ao mês, a partir da citação (Lei n.º 6899/81, Súmulas 43 e 148 do 

STJ, artigo 406 do novo CC c/c art. 161 do CTN), nos termos do manual de 

cálculos da Justiça Federal. Isento o vencido do pagamento das custas 

processuais, conforme art. 8°, § 1° da lei 8.620/93. Condeno o requerido 

nos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento), sobre o 

valor das parcelas vencidas até a publicação da sentença (Súmula 111 

STJ). Não havendo recurso voluntário, certifique-se o trânsito em julgado 

da sentença, arquivando-se os autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 116591 Nr: 5734-66.2016.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CICERO VICENTE TORRES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELE JULIANA NOCA - 

OAB:7622/MT, SAULO ALMEIDA ALVES - OAB:13.615 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora, para tomar conhecimento do agendamento da 

perícia para o dia 31/01/2018, às 16h00min., referente ao presente feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 117870 Nr: 6542-71.2016.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VERA LUCIA TEIXEIRA VIAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS DE OLIVEIRA AMADOR 

- OAB:13423-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, com fundamento no art. 201, § 7º, inciso II, da 

Constituição da República Federativa do Brasil c/c o art. 11, inciso I, alínea 

“a” e inciso VII, artigos 48 e 143, todos da Lei n.º 8.213/1991, combinados 

com o art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE 

o pedido inicial, condenando o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS a 

conceder a aposentadoria à autora, na qualidade de segurada especial 

rural, no valor de 01 (um) salário mínimo, sendo certo que o INSS deve 

implantar o benefício ora concedido no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena 

de multa diária, que arbitro em R$ 100,00 (cem reais), limitado ao teto de 

R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Para início do pagamento do benefício, fixo a 

data do indeferimento administrativo ocorrido em 03/11/2016 (pág. 18). 

Diante do requerimento feito na exordial, bem como na presente audiência, 

DEFIRO a antecipação de efeitos da tutela, para determinar ao INSS a 

concessão imediata do benefício previdenciário ao autor, eis que 

satisfeitos os requisitos da antecipação da tutela, quais sejam: (i) prova 

inequívoca da verossimilhança da alegação, conforme fundamentação da 

sentença, e de (ii) receio de dano irreparável ou de difícil reparação, 

caracterizado em face da natureza alimentar do benefício.Quanto às 

prestações vencidas desde então, serão devidos: correção monetária a 

partir do vencimento de cada parcela e juros de mora de 1% (um por 

cento) ao mês, a partir da citação (Lei n.º 6899/81, Súmulas 43 e 148 do 

STJ, artigo 406 do novo CC c/c art. 161 do CTN), nos termos do manual de 

cálculos da Justiça Federal. Isento o vencido do pagamento das custas 

processuais, conforme art. 8°, § 1° da lei 8.620/93. Condeno o requerido 

nos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento), sobre o 

valor das parcelas vencidas até a publicação da sentença (Súmula 111 

STJ). Não havendo recurso voluntário, certifique-se o trânsito em julgado 

da sentença, arquivando-se os autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 121506 Nr: 1715-80.2017.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AVELITA MARIA DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS DE OLIVEIRA AMADOR 

- OAB:13423-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, com fundamento no art. 201, § 7º, inciso II, da 

Constituição da República Federativa do Brasil c/c o art. 11, inciso I, alínea 

“a” e inciso VII, artigos 48 e 143, todos da Lei n.º 8.213/1991, combinados 

com o art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE 

o pedido inicial, condenando o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS a 

conceder a aposentadoria à autora, na qualidade de segurada especial 

rural, no valor de 01 (um) salário mínimo, sendo certo que o INSS deve 

implantar o benefício ora concedido no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena 

de multa diária, que arbitro em R$ 100,00 (cem reais), limitado ao teto de 

R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Para início do pagamento do benefício, fixo a 

data do indeferimento administrativo ocorrido em 09/12/2016 (pág. 45). 

Diante do requerimento feito na exordial, bem como na presente audiência, 

DEFIRO a antecipação de efeitos da tutela, para determinar ao INSS a 

concessão imediata do benefício previdenciário ao autor, eis que 

satisfeitos os requisitos da antecipação da tutela, quais sejam: (i) prova 

inequívoca da verossimilhança da alegação, conforme fundamentação da 

sentença, e de (ii) receio de dano irreparável ou de difícil reparação, 

caracterizado em face da natureza alimentar do benefício.Quanto às 

prestações vencidas desde então, serão devidos: correção monetária a 

partir do vencimento de cada parcela e juros de mora de 1% (um por 

cento) ao mês, a partir da citação (Lei n.º 6899/81, Súmulas 43 e 148 do 

STJ, artigo 406 do novo CC c/c art. 161 do CTN), nos termos do manual de 

cálculos da Justiça Federal. Isento o vencido do pagamento das custas 

processuais, conforme art. 8°, § 1° da lei 8.620/93. Condeno o requerido 

nos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento), sobre o 

valor das parcelas vencidas até a publicação da sentença (Súmula 111 

STJ). Não havendo recurso voluntário, certifique-se o trânsito em julgado 

da sentença, arquivando-se os autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 124919 Nr: 3685-18.2017.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DOVALDO MANOEL GARCIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSELINA LUCIA DOS SANTOS 

SOUZA - OAB:MT 3493

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, com fundamento no art. 201, § 7º, inciso II, da 

Constituição da República Federativa do Brasil c/c o art. 11, inciso I, alínea 

“a” e inciso VII, artigos 48 e 143, todos da Lei n.º 8.213/1991, combinados 

com o art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE 

o pedido inicial, condenando o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS a 

conceder a aposentadoria ao autor, na qualidade de segurado especial 

rural, no valor de 01 (um) salário mínimo, sendo certo que o INSS deve 

implantar o benefício ora concedido no prazo de 30 (trinta) dias. Para início 

do pagamento do benefício, fixo a data do INDEFERIMENTO 

ADMINISTRATIVO ocorrido em 14/03/2017 (pág.21). Quanto às prestações 

vencidas desde então, serão devidos: correção monetária a partir do 

vencimento de cada parcela e juros de mora de 1% (um por cento) ao 

mês, a partir da citação (Lei n.º 6899/81, Súmulas 43 e 148 do STJ, artigo 

406 do novo CC c/c art. 161 do CTN), nos termos do manual de cálculos 

da Justiça Federal. Isento o vencido do pagamento das custas 

processuais, conforme art. 8°, § 1° da lei 8.620/93. Condeno o requerido 

nos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento), sobre o 

valor das parcelas vencidas até a publicação da sentença (Súmula 111 

STJ). Não havendo recurso voluntário, certifique-se o trânsito em julgado 

da sentença, arquivando-se os autos. Deixo de determinar a remessa de 

ofício para reexame necessário, uma vez que os débitos vencidos não 

ultrapassam os limites estabelecidos nos termos do art. 496, § 3º, do CPC. 

OFICIE-SE o INSS para que IMPLANTE O BENEFÍCIO no prazo de 30 (trinta) 

dias. FICA ESTA PUBLICADA EM AUDIÊNCIA. Desnecessária a intimação 

da Autarquia. Registre-se. Saem os presentes devidamente intimados.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 131647 Nr: 7485-54.2017.811.0008

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FBDM, MDOB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA -MT. - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico que recebi os presentes autos da 2ª Vara desta Comarca.

 Certifico ainda, que a sessão de conciliação e/ou mediação foi designada 

para o dia 22 de Janeiro de 2018 às 12:30 horas, à realizar-se na Rua 

João Custódio da Silva nº 408, Bairro Maracanã - CEJUSC - Prédio do 

Juizado Especial, na cidade de Barra do Bugres - MT.

Certifico que faço a remessa dos autos ao Juízo de origem, para as 

providencias que se fizerem necessárias. Nada Mais

3ª Vara

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 46446 Nr: 2613-40.2010.811.0008

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DA COMARCA DE BARRA DO 

BUGRES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE MANOEL DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO BBG - 

OAB:PROMOTOR DE JUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JOSE MANOEL DOS SANTOS, Cpf: 

02373028107, Rg: 1826584-7, Filiação: Expedito Francisco dos Santos e 

Maria Francisca da Silva, data de nascimento: 28/11/1986, brasileiro(a), 

natural de Campo Alegre-AL, convivente, tratorista, Telefone 9602 9534. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, no uso 

de suas atribuições institucionais, vem com base no incluso Inquérito 

Policial oferecer denúncia em face de JOSÉ MANOEL DOS SANTOS. 

Consta dos autos citados, que no dia 14/07/2010, por volta das 6 horas, a 

unidade local da Polícia Militar recebeu notícia de que havia sido cometido 

furto qualificado mediante arrombamento na residência localizada na 

avenida Manaus, n/s, Jardim Elite II, na cidade de Barra do Bugres, cuja 

proprietária era Iracema da Gama. Foram subtraídos os objetos (um 

aparelho de som, um reprodutor de DVD e um botijão de gás), avaliados 

em R$ 360,00. Após diligências de praxe, a equipe de policiais incumbia de 

atender a ocorrência descobriu que o furto havia sido cometido pelo 

adolescente Wanderson Marculino da Silva, de 14 anos de idade, e que 

parte da res furtiva havia sido vendida ao denunciado José Manoel dos 

Santos, morador daquele mesmo bairro. De posse dessas informações, os 

policiais deslocaram-se até a casa de José Manoel e, após promover 

buscar (com sua permissão) foi localizado o aparelho de DVD, o que se 

encontrava em pleno funcionamento, já acoplado a um televisor, e o botijão 

de gás, o qual estava guardado na cozinha. O aparelho de DVD foi 

avaliado em R$ 150,00 e o botijão de gás em R$ 60,00. José Manoel dos 

Santos adquiriu aqueles objetos das mãos do adolescente pagando por 

eles a importância de R$ 35,00, cincunstância que, por si só, faz crer que 

adquiriu sabendo que se trava de produto de crime. Todos os objetos 

subtraídos foram apreendidos e restituídos à vítima. Diante o exposto, o 

Ministério Público denuncia José Manoel dos Santos, com incurso no art. 

180, caput, do CP, e requer que seja seguido o devido processo legal. Rol 

de Testemunhas: Manoel Ribeiro Taques Neto, Siderlei Sebastião Custódio 

Martins, Wanderson Marculino da Silva, Iracema da Gama. Promotor de 

Justiça: Jaime Romaquelli.

Despacho: Autos: 2613-40.2010.811.0008 - Código: 46446DECISÃO 

INTERLOCUTÓRIAI- O Ministério Público denunciou José Manoel dos 

Santos como incurso nas sanções penais do art. 180, caput, do CPB. O 

feito seguiu com a rejeição da denúncia (fls. 36/40). No entanto, em sede 

de recurso - Apelação nº 96267/2016 (fls. 112/116), foi realizado o 

recebimento da denúncia.Após a interposição recurso especial, este foi 

negado seguimento à fl. 141. Em sede de agravo perante o STJ, não foi 

admitido (fls. 161/164).Determinada a expedição de carta precatória para 

proposta de suspensão condicional do processo (fl. 173), o acusado não 

foi encontrado para ser citado, conforme certidão do Oficial de Justiça de 

fl. 185, inclusive após consulta ao sistema informatizado (fls. 174 e 

189).Instado a se manifestar, o MPE pugnou pela citação do acusado por 

edital (fl. 189).II-Antes de determinar a citação por edital, oficie-se 

diretamente à Superintendência do Sistema Prisional solicitando 

informação acerca de estar o acusado preso em alguma das unidades 

prisionais do Estado (CNGC – §1° do art. 1.376).III-Em caso negativo a 

informação anterior, determina-se a citação por edital do acusado José 

Manoel dos Santos, com prazo de 15 (quinze) dias, observando-se as 

exigências dispostas no art. 363 do CPP.IV-Decorrido o prazo de 

presunção de conhecimento da citação e de apresentação da resposta 

sem providência pelo denunciado e estando em lugar incerto e não sabido 

o acusado José Manoel dos Santos foi citado por edital, e não 

compareceu para responder à acusação, nem constituiu advogado. 

Assim, com fundamento no art. 366 do Código de Processo Penal, 

SUSPENDE-SE o processo e o curso do prazo prescricional pelo tempo do 

prazo prescricional previsto para a pena máxima em abstrato cominada ao 

delito, conforme entendimento doutrinário e jurisprudencial, ou seja, pelo 

prazo de 08 anos, de acordo com o art. 109, inciso IV do Código Penal.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, DANIEL DE OLIVEIRA 

ANTONIASSI, digitei.

Barra do Bugres, 15 de dezembro de 2017

Ivete Felizardo de O. Carneiro Escrevente Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):
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 Cod. Proc.: 115289 Nr: 4910-10.2016.811.0008

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSENILTON ROMÃO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO BBG - 

OAB:PROMOTOR DE JUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JOSENILTON ROMÃO DA SILVA, Cpf: 

01237124166, Rg: 1694908-0, Filiação: José Romão da Silva e Maria 

Antonia dos Santos, data de nascimento: 22/05/1984, brasileiro(a), 

convivente, trabalhador rural, Telefone 9967-4333. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, por 

intermédio de seu Pormotor de Justiça, vem, com base no incluso Inquério 

Policial, oferecer denúncia em face de JOSENILTON ROMÃO DA SILVA. 

Consta nos autos do Inquérito Policial supramencionado que no dia 17 de 

novembro de 2017, por volta das 15h48min, na Rua das Palmeiras, nº 831, 

no bairro Jardim Alvorecer, em Barra do Bugres - MT, o denunciado 

Josenilton Romão da Silva ameaçou, por palavra, de causar-lhe mal injusto 

e grave à sua companheira Luzia Maria da Silva. Conforme restou 

apurado, o denunciado e a vítima convivem maritalmente por cerca de 02 

(dois) anos, sendo concebido como fruto desta relação um filho. A vítima 

relatou que desde que estava grávida, o denunciado começou a agredir a 

vítima, da mesma forma que, passou a proferir-lhe ameaças. As ameaças 

consistem no denunciado dizer que "vai matar a vítima", sendo que 

ocorrem com frequência, principalmente quando o denunciado 

encontrava-se sob efeitos de entorpecentes. Temendo que as ameaças 

se concretizem, a vítima representou criminalmente, bem como, solicitou 

medidas protetivas. Ante o exposto, o Ministério Público denuncia 

Josenilton Romão da Silva, em face das condutas tipificadas no artigo 147, 

do Código Penal Brasileiro, com implicações da Lei nº 11.340/2006, 

requerendo que, seja seguido o devido processo legal. Rol de vítima: Luzia 

Maria da Silva. Promotor de Justiça: Thiago Scarpellini Vieira.

 Despacho: Autos: 4910-10.2016.811.0008 - Código: 115289DECISÃO 

INTERLOCUTÓRIAI- Verifica-se dos autos que o acusado não foi 

encontrado para ser citado, por duas oportunidades, conforme certidões 

do Oficial de Justiça de fls. 33 e 40, inclusive após consulta ao sistema 

informatizado (fls. 42).Instado a se manifestar, o MPE pugnou pela citação 

do acusado por edital (fl. 42).II-Antes de determinar a citação por edital, 

oficie-se diretamente à Superintendência do Sistema Prisional solicitando 

informação acerca de estar o acusado preso em alguma das unidades 

prisionais do Estado (CNGC – §1° do art. 1.376).III-Em caso negativo a 

informação anterior, determina-se a citação por edital do acusado 

Josenilton Romão da Silva, com prazo de 15 (quinze) dias, observando-se 

as exigências dispostas no art. 363 do CPP.IV-Decorrido o prazo de 

presunção de conhecimento da citação e de apresentação da resposta 

sem providência pelo denunciado e estando em lugar incerto e não sabido 

o acusado Josenilton Romão da Silva foi citado por edital, e não 

compareceu para responder à acusação, nem constituiu advogado. 

Assim, com fundamento no art. 366 do Código de Processo Penal, 

SUSPENDE-SE o processo e o curso do prazo prescricional pelo tempo do 

prazo prescricional previsto para a pena máxima em abstrato cominada ao 

delito, conforme entendimento doutrinário e jurisprudencial, ou seja, pelo 

prazo de 03 anos, de acordo com o art. 109, inciso VI do Código Penal.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, DANIEL DE OLIVEIRA 

ANTONIASSI, digitei.

Barra do Bugres, 15 de dezembro de 2017

Ivete Felizardo de O. Carneiro Escrevente Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 103700 Nr: 3911-91.2015.811.0008

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO GALVÃO FRANÇA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MARCELO GALVÃO FRANÇA JUNIOR, 

Cpf: 05741075177, Rg: 2653866-0, Filiação: Vera Lucia Pereira D. Silva 

dos Santos e Marcelo Galvão França, data de nascimento: 06/02/1996, 

brasileiro(a), solteiro(a), estudante, Telefone 065 99695-2997. atualmente 

em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, por 

intermédio de seu Promotor de Justiça, vem, com base no incluso Inquérito 

Policial, oferecer denúncia em face de MARCELO GALVÃO FRANÇA 

JUNIOR. Consta nos autos do Inquérito Policial supramencionado que, em 

datas incertas entre os meses de agosto de 2014 e fevereiro de 2015, na 

cidade de Nova Olímpia - MT, o denunciado Marcelo Galvão França Junior 

manteve, por diversas vezes, conjunção carnal com a adolescente 

Jaemilly Ribeiro Mendes, que à época tinha 13 (treze) anos de idade. 

Conforme restou apurado, o denunciado passou a ter um relacionamento 

amoroso e a ter relação sexual com a vítima quando ela tinha 12 (doze) 

anos de idade e ele tinha 17 (dezessete) anos de idade. Consta nos autos 

que o denunciado seguiu tendo relações sexuais com a vítima no período 

entre os meses de agosto de 2014 e fevereiro de 2015, quando ele já 

havia atingido a maioridade e ela tinha 13 anos de idade. Ademais, a vítima 

relatou que o denunciado tinha conhecimento da sua idade, que ele foi seu 

primeiro namorado e que eles escondiam o relacionamento dos pais dela. 

Diante dessa situação, a vítima se encontrava com o denunciado à noite, 

enquanto os pais dela estavam dormindo. Ela pulava a janela de seu 

quarto para ir até a residência do denunciado. Após manterem relaões 

sexuais, o denunciado a levava de voltar para casa antes que os pais 

notassem a ausência dela. O exame de corpo e delito constatou que 

houve a rotura himenal. Ante o exposto, o Ministério Público denuncia 

Marcelo Galvão França Junior, em face da conduta tipificada no artigo 

217-A, c/c artigo 71, ambos do Código Penal Brasileiro, requerendo que 

seja seguido o devido processo legal. Rol de testemunhas e Vítima: 

Jaemilly Ribeiro Mendes, Joelma da Silva Ribeiro. Promotor de Justiça: 

Samuel Telles Costa.

Despacho: Autos: 3911-91.2015.811.0008 - Código: 103700DECISÃO 

INTERLOCUTÓRIAI- Verifica-se dos autos que o acusado não foi 

encontrado para ser citado, por duas oportunidades, conforme certidões 

do Oficial de Justiça de fls. 56 e 63, inclusive após consulta ao sistema 

informatizado (fls. 58 e 65).Instado a se manifestar, o MPE pugnou pela 

citação do acusado por edital (fl. 65).II-Antes de determinar a citação por 

edital, oficie-se diretamente à Superintendência do Sistema Prisional 

solicitando informação acerca de estar o acusado preso em alguma das 

unidades prisionais do Estado (CNGC – §1° do art. 1.376).III-Em caso 

negativo a informação anterior, determina-se a citação por edital do 

acusado Marcelo Galão França Júnior, com prazo de 15 (quinze) dias, 

observando-se as exigências dispostas no art. 363 do CPP.IV-Decorrido o 

prazo de presunção de conhecimento da citação e de apresentação da 

resposta sem providência pelo denunciado e estando em lugar incerto e 

não sabido o acusado Marcelo Galão França Júnior foi citado por edital, e 

não compareceu para responder à acusação, nem constituiu advogado. 

Assim, com fundamento no art. 366 do Código de Processo Penal, 

SUSPENDE-SE o processo e o curso do prazo prescricional pelo tempo do 

prazo prescricional previsto para a pena máxima em abstrato cominada ao 

delito, conforme entendimento doutrinário e jurisprudencial, ou seja, pelo 

prazo de 20 anos, de acordo com o art. 109, inciso I do Código Penal.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, DANIEL DE OLIVEIRA 

ANTONIASSI, digitei.

Barra do Bugres, 15 de dezembro de 2017

Ivete Felizardo de O. Carneiro Escrevente Autorizado art. 1.686/CNGC
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Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000372-32.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZABETE BARBOZA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO MAIKEL SANTOS PEREIRA OAB - MT19706/O (ADVOGADO)

KELLUBY DE OLIVEIRA SILVA OAB - MT16749-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação das partes da 

sentença - ID do documento 11063249 “... JULGO IMPROCEDENTE a 

pretensão deduzida na inicial, declarando extinto o feito com resolução de 

mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. REVOGO a liminar deferida 

no id 9007232. Ainda, RECONHEÇO a litigância de má-fé e, por 

conseguinte, CONDENO a parte autora ao pagamento de multa de a pagar 

à Reclamada multa de 10 por cento (10%) sobre o valor da causa (art. 81, 

caput, CPC), custas processuais e honorários advocatícios que arbitro no 

valor de dez por cento (10 %) sobre o valor atualizado da causa, com 

fulcro nos artigos 80, II, e 81 e 85, §2º do CPC c/c art. 55 da Lei 9.099/95 e 

Enunciado 136 FONAJE......”O processo está integralmente disponibilizada 

pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006. CELMA ANTONIA SANSAO GOUVEIA-Gestora 

Judiciária. Mat; 4419

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000443-34.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ RICARDO DIAS DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLUBY DE OLIVEIRA SILVA OAB - MT16749-O (ADVOGADO)

ADRIANO MAIKEL SANTOS PEREIRA OAB - MT19706/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO DAL BOSCO OAB - MT0018673S-A (ADVOGADO)

PATRICIA FREYER OAB - RS62325 (ADVOGADO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação das partes da 

sentença - ID do documento 11063293 “... JULGO IMPROCEDENTE a 

pretensão contida na inicial, com fundamento no artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil. REVOGO a liminar deferida no id 9071057. 

......”O processo está integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - 

Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. CELMA ANTONIA SANSAO GOUVEIA-Gestora Judiciária. 

Mat; 4419.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0500043-48.2015.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO MARIO PEDROZO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Michele Juliana Noca OAB - MT0007622A (ADVOGADO)

SAULO ALMEIDA ALVES OAB - MT13615/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Paula Rodrigues da Silva OAB - MT0013605S-A (ADVOGADO)

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT0016940S (ADVOGADO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação da parte executada, 

da decisão ID do documento: 11133051. “...Intime-se a parte executada 

Banco Bradesco S/A para que informe os dados bancários 

agencia/conta/banco/CNPJ), no prazo de 05 (cinco) dias, a fim de 

proceder com o levantamento do saldo remanescente (R$109,25), nos 

termos do acórdão (Id.11050763)............”. O processo está integralmente 

disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. CELMA ANTONIA SANSAO 

GOUVEIA-Gestora Judiciária. Mat; 4419

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000115-41.2016.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

NEIVA PESSOA DE FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA OAB - 

MT0011674A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação das partes , da 

decisão ID do documento: 10715229. Tendo em vista que a sentença 

proferida nos autos n. 0203711-65.2016.8.19.0001, pelo Juízo da 7ª Vara 

Empresarial da Comarca do Rio de Janeiro que suspendeu as execuções, 

extrajudiciais ou de cumprimento de sentenças, provisórias ou definitivas 

contra a empresa devedora foi prorrogada por decisão do Juízo Universal, 

por mais 180 (cento e oitenta) dias úteis; ou, até que se realize a 

Assembleia Geral de Credores, determino a suspensão da presente 

execução até o prazo fixado pelo Juízo Universal ou até que sobrevenha 

decisão posterior. Após o decurso do prazo, INTIME-SE a exequente, para 

que, no prazo de 10 (dez) dias, manifeste-se quanto ao prosseguimento 

da execução. ........”. O processo está integralmente disponibilizada pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. CELMA ANTONIA SANSAO GOUVEIA-Gestora 

Judiciária. Mat; 4419.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000185-58.2016.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

WALTER DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA SILVA PINHEIRO OAB - MT21180/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação das partes , da 

decisão ID do documento: 10715644. Tendo em vista que a sentença 

proferida nos autos n. 0203711-65.2016.8.19.0001, pelo Juízo da 7ª Vara 

Empresarial da Comarca do Rio de Janeiro que suspendeu as execuções, 

extrajudiciais ou de cumprimento de sentenças, provisórias ou definitivas 

contra a empresa devedora foi prorrogada por decisão do Juízo Universal, 

por mais 180 (cento e oitenta) dias úteis; ou, até que se realize a 

Assembleia Geral de Credores, determino a suspensão da presente 

execução até o prazo fixado pelo Juízo Universal ou até que sobrevenha 

decisão posterior. Após o decurso do prazo, INTIME-SE a exequente, para 

que, no prazo de 10 (dez) dias, manifeste-se quanto ao prosseguimento 

da execução. ........”. O processo está integralmente disponibilizada pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. CELMA ANTONIA SANSAO GOUVEIA-Gestora 

Judiciária. Mat; 4419.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000484-98.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FAYROUZ MAHALA ARFOX OAB - MT0013033A-O (ADVOGADO)

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MAICON DOLENCE TARGINO (EXECUTADO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação da exequente da 

decisão - ID do documento 11063293 “... INTIME-SE a exequente, para que, 

no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste-se quanto ao prosseguimento do 

feito, sob pena de extinção em razão da inércia.. ......”O processo está 

integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. CELMA 

ANTONIA SANSAO GOUVEIA-Gestora Judiciária. Mat; 4419.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000284-91.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

WELLINGTON DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAYROUZ MAHALA ARFOX OAB - MT0013033A-O (ADVOGADO)

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação da parte 

reclamada/recorrida, para apresentar as contra razões do recurso 

apresentado aos autos, no prazo de 10 (dez) dias. O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. CELMA 

ANTONIA SANSAO GOUVEIA-Gestora Judiciária. Mat. 4419.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000463-25.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDETE VAZ GARCIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

FAYROUZ MAHALA ARFOX OAB - MT0013033A-O (ADVOGADO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação da parte 

reclamada/recorrida, para apresentar as contra razões do recurso 

apresentado aos autos, no prazo de 10 (dez) dias. O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. CELMA 

ANTONIA SANSAO GOUVEIA-Gestora Judiciária. Mat. 4419.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000490-08.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CORDEIRO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA DATA S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

FAYROUZ MAHALA ARFOX OAB - MT0013033A-O (ADVOGADO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação da parte 

reclamada/recorrida, para apresentar as contra razões do recurso 

apresentado aos autos, no prazo de 10 (dez) dias. O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. CELMA 

ANTONIA SANSAO GOUVEIA-Gestora Judiciária. Mat. 4419.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0500360-46.2015.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

EVA GOMES DA SILVA OLIVEIRA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL AUGUSTO DE BRITO OAB - MT0013631A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO LUCAS AMARAL MARCONDES SANTOS (EXECUTADO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação da exequente da 

decisão - ID do documento 10815713 . “”...Se a penhora online for 

realizada integralmente com sucesso, intime-se o executado, na pessoa 

de seu advogado para, em não possuído pessoalmente, para querendo, 

manifestar-se no prazo de 05 (cinco) dias, sobre a penhora realizada. 

Certifique-se acerca da apresentação, ou não, de embargos e, em caso 

positivo, INTIME-SE a parte exequente para se manifestar no prazo legal. 

......”O processo está integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - 

Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. CELMA ANTONIA SANSAO GOUVEIA-Gestora Judiciária. 

Mat; 4419.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000297-27.2016.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

TACIO ALVES DA CONCEICAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ TERUO MATSUNAGA JUNIOR OAB - MT0022246S (ADVOGADO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação das partes da 

sentença - ID do documento 11091324 “... Ante o exposto, acolho a 

presente impugnação e, com aparo no artigo 487, III, a, do CPC, e julgo 

procedente o pedido formulado pela impugnante, que deverá proceder 

com o pagamento do valor indicado na impugnação (R$ 1.475,58), no 

prazo legal. Juntado o comprovante de pagamento pela 

executada/impugnante, fica desde já autorizada a expedição do alvará 

para levantamento dos valores em favor da exequente, conforme dados 

bancários indicados no Id. 8080654. . ......”O processo está integralmente 

disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. CELMA ANTONIA SANSAO 

GOUVEIA-Gestora Judiciária. Mat; 4419.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000369-77.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO MAIKEL SANTOS PEREIRA OAB - MT19706/O (ADVOGADO)

KELLUBY DE OLIVEIRA SILVA OAB - MT16749-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação da parte autora da 

sentença ID do documento: 10753980. “...indeferimento da petição inicial e, 

por conseguinte, PELA EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, nos termos do 485, inciso I, c/c 321, §único, ambos do Código de 

Processo Civil.........”. O processo está integralmente disponibilizada pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. CELMA ANTONIA SANSAO GOUVEIA-Gestora 

Judiciária. Mat; 4419.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000371-47.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO VIANA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLUBY DE OLIVEIRA SILVA OAB - MT16749-O (ADVOGADO)

ADRIANO MAIKEL SANTOS PEREIRA OAB - MT19706/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação da parte autora da 

sentença ID do documento: 10753986. “...indeferimento da petição inicial e, 

por conseguinte, PELA EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, nos termos do 485, inciso I, c/c 321, §único, ambos do Código de 

Processo Civil.........”. O processo está integralmente disponibilizada pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. CELMA ANTONIA SANSAO GOUVEIA-Gestora 

Judiciária. Mat; 4419

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000182-69.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

BARBARA OENNING (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT0016940S (ADVOGADO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação das partes da 

sentença ID do documento: 10753991. “... HOMOLOGA-SE o pedido de 

desistência da ação formulado pela parte autora para que produza os 

jurídicos e legais efeitos, e, de consequência, JULGA-SE EXTINTO o 

processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VIII, do 

Código de Processo Civil..........”. O processo está integralmente 

disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. CELMA ANTONIA SANSAO 

GOUVEIA-Gestora Judiciária. Mat; 4419.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000375-84.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

VILSIMAR PEREIRA SANDER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO MAIKEL SANTOS PEREIRA OAB - MT19706/O (ADVOGADO)

KELLUBY DE OLIVEIRA SILVA OAB - MT16749-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação da parte autora da 

sentença ID do documento: 10753996. “...indeferimento da petição inicial e, 

por conseguinte, PELA EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, nos termos do 485, inciso I, c/c 321, §único, ambos do Código de 

Processo Civil.........”. O processo está integralmente disponibilizada pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. CELMA ANTONIA SANSAO GOUVEIA-Gestora 

Judiciária. Mat; 4419.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000374-02.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

RENILTON ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO MAIKEL SANTOS PEREIRA OAB - MT19706/O (ADVOGADO)

KELLUBY DE OLIVEIRA SILVA OAB - MT16749-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação da parte autora da 

sentença ID do documento: 10754001. “...indeferimento da petição inicial e, 

por conseguinte, PELA EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, nos termos do 485, inciso I, c/c 321, §único, ambos do Código de 

Processo Civil.........”. O processo está integralmente disponibilizada pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. CELMA ANTONIA SANSAO GOUVEIA-Gestora 

Judiciária. Mat; 4419.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0500205-14.2013.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE NOVA OLIMPIA - COOTRANOVA 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANDRA JANE SCOTTI OAB - MT0015152A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FIRENZE ENERGETICA S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BRUNNA PORTELA ALVES OAB - MT0015418A (ADVOGADO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação das partes da 

sentença - ID do documento 10754006 . “,,,JULGO EXTINTO este feito, sem 

resolução do mérito, com fulcro no artigo art. 51, §1º da Lei nº 9.099/95 

c.c. art. nos termos do 485, inciso III, do CPC.. . ......”O processo está 

integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. CELMA 

ANTONIA SANSAO GOUVEIA-Gestora Judiciária. Mat; 4419.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000613-40.2016.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO FELIX SOBRINHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ALVES COSTA OAB - MT0013648A (ADVOGADO)

DEJANIRA JOANA SANTOS COSTA OAB - MT15438/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAYROUZ MAHALA ARFOX OAB - MT0013033A-O (ADVOGADO)

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação do reclamante para 

apresentar as contra razões do recurso apresentado aos autos, no prazo 

de 10 (dez) dias. O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema do PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006. CELMA ANTONIA SANSAO GOUVEIA - Gestora 

Judiciária – mat. 4419 celma.gouveia@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000613-40.2016.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO FELIX SOBRINHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ALVES COSTA OAB - MT0013648A (ADVOGADO)

DEJANIRA JOANA SANTOS COSTA OAB - MT15438/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAYROUZ MAHALA ARFOX OAB - MT0013033A-O (ADVOGADO)

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação das partes da baixa 

dos autos da Turma Recursal, bem como a intimação, das partes para 

manifestação, ou, para requererem o necessário, no prazo de 10 (dez) 

dias. O processo está integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - 

Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. Daralayne Lima Rondon. Mat. 32220

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000109-97.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE SANSAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIELIA LEILA LARA SANSAO OAB - MT20647/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DAYCOVAL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA OAB - SP0032909A (ADVOGADO)
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O presente expediente tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria 

apresentar as contra razões do recurso apresentado aos autos, no prazo 

de 10 (dez) dias. O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema do PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006. CELMA ANTONIA SANSAO GOUVEIA - Gestora 

Judiciária – mat. 4419 celma.gouveia@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000109-97.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE SANSAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIELIA LEILA LARA SANSAO OAB - MT20647/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DAYCOVAL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA OAB - SP0032909A (ADVOGADO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação das partes da baixa 

dos autos da Turma Recursal, bem como a intimação, das partes para 

manifestação, ou, para requererem o necessário, no prazo de 10 (dez) 

dias. O processo está integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - 

Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. Daralayne Lima Rondon. Mat. 32220

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0500415-94.2015.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DENISVALDO DA SILVA PONTES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Marcos Vinícius Lucca Boligon OAB - MT0012099A-B (ADVOGADO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação das partes da baixa 

dos autos da Turma Recursal, bem como a intimação, das partes para 

manifestação, ou, para requererem o necessário, no prazo de 10 (dez) 

dias. O processo está integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - 

Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. Daralayne Lima Rondon. Mat. 32220

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000354-45.2016.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

JECIVALDO SILVA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA PASSAMANI DE OLIVEIRA OAB - MT0017758A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - MT0018150S (ADVOGADO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação das partes da baixa 

dos autos da Turma Recursal, bem como a intimação, das partes para 

manifestação, ou, para requererem o necessário, no prazo de 10 (dez) 

dias. O processo está integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - 

Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. Daralayne Lima Rondon. Mat. 32220

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0500529-33.2015.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANO DE PAULA PEREIRA MACHADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNNA PORTELA ALVES OAB - MT0015418A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação das partes da baixa 

dos autos da Turma Recursal, bem como a intimação, das partes para 

manifestação, ou, para requererem o necessário, no prazo de 10 (dez) 

dias. O processo está integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - 

Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. Daralayne Lima Rondon. Mat. 32220

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000210-71.2016.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

TAYARA SANTOS DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

MANDADO DE INTIMAÇÃO B. BUGRES , 30 de maio de 2017. O presente 

expediente tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria para CIÊNCIA 

E CUMPRIMENTO de decisão exarada nos autos do processo abaixo 

identificado, em trâmite neste juizado."...A recorrente já foi condenada em 

custas e honorários advocatícios, bem como multa por litigância de má-fé. 

Assim, INTIME-SE a recorrente, para que, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, efetuar o preparo do recurso, recolhendo o pagamento das custas, 

sob pena de deserção (art. 42, § 1º, da Lei n. 9.099/95)..." Processo: 

1000210-71.2016.8.11.0008; Valor causa: R$ 27.120,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) Parte 

Autora: REQUERENTE: TAYARA SANTOS DE JESUS Parte Ré: 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTOES S/A OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. 

Atenciosamente. CELMA ANTONIA SANSAO GOUVEIA Gestor(a) 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000210-71.2016.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

TAYARA SANTOS DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação das partes da baixa 

dos autos da Turma Recursal, bem como a intimação, das partes para 

manifestação, ou, para requererem o necessário, no prazo de 10 (dez) 

dias. O processo está integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - 

Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. Daralayne Lima Rondon. Mat. 32220

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000098-05.2016.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

AMANDA BUCK PRATES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S/A /VIVO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAYROUZ MAHALA ARFOX OAB - MT0013033A-O (ADVOGADO)

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

LUCIDIO DE ARAUJO BASTOS OAB - MT18836/O (ADVOGADO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação das partes da baixa 
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dos autos da Turma Recursal, bem como a intimação, das partes para 

manifestação, ou, para requererem o necessário, no prazo de 10 (dez) 

dias. O processo está integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - 

Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. Daralayne Lima Rondon. Mat. 32220

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000228-92.2016.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA CARDOSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S/A /VIVO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação das partes da baixa 

dos autos da Turma Recursal, bem como a intimação, das partes para 

manifestação, ou, para requererem o necessário, no prazo de 10 (dez) 

dias. O processo está integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - 

Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. Daralayne Lima Rondon. Mat. 32220

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000123-18.2016.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

JEANIELLE CAMPOS DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação das partes da baixa 

dos autos da Turma Recursal, bem como a intimação, das partes para 

manifestação, ou, para requererem o necessário, no prazo de 10 (dez) 

dias. O processo está integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - 

Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. Daralayne Lima Rondon. Mat. 32220

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000277-36.2016.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDO CESAR DE FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ TERUO MATSUNAGA JUNIOR OAB - MT0022246S (ADVOGADO)

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

CARLOS ALBERTO AVILA NUNES GUIMARAES OAB - DF0025714A 

(ADVOGADO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação das partes da baixa 

dos autos da Turma Recursal, bem como a intimação, das partes para 

manifestação, ou, para requererem o necessário, no prazo de 10 (dez) 

dias. O processo está integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - 

Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. Daralayne Lima Rondon. Mat. 32220

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000608-18.2016.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

RENILDA APARECIDA RIBEIRO DA FONSECA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALUIRSON DA SILVA ARANTES JUNIOR OAB - MT17550/O (ADVOGADO)

alisson de azevedo OAB - MT0012082A (ADVOGADO)

WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES OAB - MT0012603A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DAROM MOVEIS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE CARLOS DE ARAUJO OAB - PR0049943A (ADVOGADO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria 

apresentar as contra razões do recurso apresentado aos autos, no prazo 

de 10 (dez) dias. O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema do PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006. CELMA ANTONIA SANSAO GOUVEIA - Gestora 

Judiciária – mat. 4419 celma.gouveia@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000608-18.2016.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

RENILDA APARECIDA RIBEIRO DA FONSECA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALUIRSON DA SILVA ARANTES JUNIOR OAB - MT17550/O (ADVOGADO)

alisson de azevedo OAB - MT0012082A (ADVOGADO)

WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES OAB - MT0012603A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DAROM MOVEIS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE CARLOS DE ARAUJO OAB - PR0049943A (ADVOGADO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação das partes da baixa 

dos autos da Turma Recursal, bem como a intimação, das partes para 

manifestação, ou, para requererem o necessário, no prazo de 10 (dez) 

dias. O processo está integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - 

Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. Daralayne Lima Rondon. Mat. 32220

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0500088-52.2015.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

ADAIR VIEIRA PAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCILA CRISTINA PIEDADE PRESTES CAPATTO OAB - MT0008962A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JAIR CARLOS CRIVELETTO OAB - MT0004917A (ADVOGADO)

ELISE FAEDA OAB - MT0017054A-O (ADVOGADO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação das partes da baixa 

dos autos da Turma Recursal, bem como a intimação, das partes para 

manifestação, ou, para requererem o necessário, no prazo de 10 (dez) 

dias. O processo está integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - 

Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. Daralayne Lima Rondon. Mat. 32220

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0500044-38.2012.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

ELMO NEVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO ALMEIDA ALVES OAB - MT13615/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - PR0008123S (ADVOGADO)

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MG79757 (ADVOGADO)

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação das partes da baixa 

dos autos da Turma Recursal, bem como a intimação, das partes para 

manifestação, ou, para requererem o necessário, no prazo de 10 (dez) 

dias. O processo está integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - 

Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. Daralayne Lima Rondon. Mat. 32220

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1000412-48.2016.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELI DE JESUS PIRES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S/A /VIVO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação das partes da baixa 

dos autos da Turma Recursal, bem como a intimação, das partes para 

manifestação, ou, para requererem o necessário, no prazo de 10 (dez) 

dias. O processo está integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - 

Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. Daralayne Lima Rondon. Mat. 32220

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000377-88.2016.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

NEUZA MARIA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLAUCIO ARAUJO DE SOUZA OAB - MT0013599A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação das partes da baixa 

dos autos da Turma Recursal, bem como a intimação, das partes para 

manifestação, ou, para requererem o necessário, no prazo de 10 (dez) 

dias. O processo está integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - 

Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. Daralayne Lima Rondon. Mat. 32220

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000010-64.2016.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEVINO DOS SANTOS OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO ALMEIDA ALVES OAB - MT13615/O-O (ADVOGADO)

Michele Juliana Noca OAB - MT0007622A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DIGITI BRASIL COMERCIO DE LIVROS LTDA - ME (REQUERIDO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação das partes da 

sentença - ID do documento 10754015 “... JULGO EXTINTO este feito, sem 

resolução do mérito, com fulcro no artigo art. 51, §1º da Lei nº 9.099/95 

c.c. art. nos termos do 485, inciso III, do CPC......”O processo está 

integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. CELMA 

ANTONIA SANSAO GOUVEIA-Gestora Judiciária. Mat; 4419.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000481-80.2016.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

MICHAEL CAVALCANTE DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT0021521A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação da parte autora da 

sentença ID do documento: 10754026. “...indeferimento da petição inicial e, 

por conseguinte, PELA EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, nos termos do 485, inciso I, c/c 321, §único, ambos do Código de 

Processo Civil.........”. O processo está integralmente disponibilizada pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. CELMA ANTONIA SANSAO GOUVEIA-Gestora 

Judiciária. Mat; 4419.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000328-47.2016.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

TAMIRES CAROLINE OENNING DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação das partes da baixa 

dos autos da Turma Recursal, bem como a intimação, das partes para 

manifestação, ou, para requererem o necessário, no prazo de 10 (dez) 

dias. O processo está integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - 

Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. Daralayne Lima Rondon. Mat. 32220

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0500262-32.2013.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

GEIZA MONTEIRO SERTAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEREMIAS DA CRUZ DIAS OAB - MT0013326A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MÓVEL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO ROBERTO CANHETE DINIZ OAB - MT0013239S-A (ADVOGADO)

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação das partes da baixa 

dos autos da Turma Recursal, bem como a intimação, das partes para 

manifestação, ou, para requererem o necessário, no prazo de 10 (dez) 

dias. O processo está integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - 

Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. Daralayne Lima Rondon. Mat. 32220

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 122026 Nr: 2044-92.2017.811.0008

 AÇÃO: Incidentes->Questões e Processos Incidentes->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: IRENE BERNARDINO DE FARIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EZIEL DA SILVA AMARAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELE JULIANA NOCA - 

OAB:7622/MT, SAULO ALMEIDA ALVES - OAB:13.615 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE BARRA DO BUGRES

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL

DR. BELMIRO MAIA DE ALMEIDA

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

 Nos termos do PROVIMENTO N. 55/2007/CGJ e da Legislação vigente, 

impulsiono este autos, com a finalidade de designação de audiência 

preliminar para a data de 27 de MARÇO de 2018 às 17h40min.

 O referido é verdade e dou fé.

Barra do Bugres/MT, 14 de dezembro de 2017.

 THIAGO MARÇAL S. SILVA

Estagiário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 121695 Nr: 1802-36.2017.811.0008

 AÇÃO: Incidentes->Questões e Processos Incidentes->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: IRENE BERNARDINO DE FARIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDNILSON DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELE JULIANA NOCA - 
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OAB:7622/MT, SAULO ALMEIDA ALVES - OAB:13.615 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 MANDADO DE INTIMAÇÃO

PROCEDIMENTO CRIMINAL N.º - Cod.121695

QUERELANTE: IRENE BERNARDINO DE FARIA

QUERELADO: EDNILSON DE OLIVEIRA

 O Dr. SÍLVIO MENDONÇA RIBEIRO FILHO, Juiz de Direito do Juizado 

Especial Cível e Criminal da Comarca de Barra do Bugres-MT.

 MANDA ao Senhor, Oficial de Justiça deste Juizado Especial, ou a quem 

for este apresentado, indo por mim assinado, com os benefícios do art. 

172, § 2º, do CPC, que em cumprimento, proceda-se a INTIMAÇÃO DA 

QUERELANTE: IRENE BERNARDINO DE FARIA, brasileira, convivente, 

residente na Avenida Hitler Sansão, 207, Centro – Barra do Bugres/MT; O 

QUERELADO: EDNILSON DE OLIVEIRA, brasileiro, solteiro, residente na 

Rua dos Operários, 262, Maracanã – Barra do Bugres/MT; para 

comparecer na audiência preliminar designada nos autos acima 

mencionados no dia 27 de MARÇO de 2018, às 17h20min, a se realizar no 

Juizado Especial Cível e Criminal, sito à Rua João Custódio da Silva, n.º 

408, Bairro Maracanã, nesta cidade de Barra do Bugres MT. As partes 

deverão, querendo, comparecerem acompanhados de advogado, ficando 

advertidos de que, na falta, ser-lhe á nomeado defensor dativo, nos 

moldes do art. 68, da Lei n.º 9.099/95. NOTIFIQUE-SE a DEFENSORIA 

PÚBLICA. DEVERA AINDA, O INFRATOR SER INTIMADO PESSOALMENTE, 

E ADVERTIDO DE QUE O NÃO COMPARECIMENTO PODERA ENSEJAR O 

INÍCIO DA AÇÃO PENAL. NADA MAIS.

 Barra do Bugres, 14 de dezembro de 2017.

THIAGO MARÇAL S. SILVA

Estagiário

Comarca de Campo Novo do Parecis

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 15572 Nr: 2494-60.2004.811.0050

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PENINSULA INTERNATIONAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSMAR BATISTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO EDUARDO LOUREIRO - 

OAB:23.863OAB/PR, JOSÉ SILVÉRIO SANTA MARIA - OAB:26571, 

LEONARDO CESAR BANA - OAB:OAB/PR 43.043

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISA FLUMIAN PIRES DE 

SALES - OAB:7354, FRANCISMAR SANCHES LOPES - OAB:1708-A, 

LUCIANO DE SALES - OAB:5911-B

 Autos nº: 2004/222(Código 15572)

Exequente: Peninsula International Ltda.

Executado: Osmar Batista

Vistos.

Tendo em vista a decisão de f. 191 e 181, certifique a Srª. Gestora 

Judiciária quanto a penhora sobre o bem oferecido em caução junto ao 

processo de Sustação de Protesto nº 163/2004, consistente no imóvel 

matriculado sob o nº 20.871, do Cartório de Registro de Imóveis de 

Tangará da Serra/MT, bem como a intimação do executado após a 

lavratura do auto de penhora e, por fim, se fora expedida certidão para 

fins de prototexto do crédito, nos termos do Provimento nº 07/2007 da 

CGJ/TJMT.

Se negativo, proceda-se com o cumprimento integral da decisão de f. 181.

Em seguida, intime-se a parte exequente para manifestar o que entender 

de direito em cinco dias.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Campo Novo do Parecis/MT, 30 de novembro de 2.017.

Cláudia Anffe Nunes da Cunha

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 72752 Nr: 815-39.2015.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIO CESAR NEDEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA VIANA LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sales Missio - OAB:8142-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 815-39.2015.811.0050 (Código 72752)

Exequente: Júlio Cesar Nedel

Executado: Construtora Viana Ltda. ME

Vistos.

Sem delongas, observo que a parte exequente não comprovou nos autos 

as diligências realizadas a fim de encontrar o endereço do executado, ou 

seja, o exequente não exauriu todas as possibilidades para encontrar 

bens/endereço, fundamentando seu pedido em meras alegações, o que é 

insuficiente para justificar a quebra do sigilo.

Destarte, ressalto que o poder judiciário não é órgão consultivo, existindo 

outros meios, extrajudiciais, a disposição da administração pública 

estadual para tentativa de localização de bens em nome do executado.

Posto isto, indefiro o pedido de consulta via Sistema Infojud.

Com isso, intime-se a exequente pessoalmente, para que no prazo de 

cinco dias, apresente o atual endereço da parte executada, comprovando 

as diligências nos autos, sob pena de extinção e arquivamento.

Após, voltem conclusos para deliberações.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Campo Novo do Parecis/MT, 04 de dezembro de 2.017.

Cláudia Anffe Nunes da Cunha

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 1106 Nr: 971-86.1999.811.0050

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONFEDERAÇÃO NACIONAL DA AGRICULTURA CNA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROPECUÁRIA OURO VERDE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIZETE ARAUJO RAMOS - 

OAB:4.701, LUIZ ALFEU MOOJEN RAMOS - OAB:5291

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Hamilton Rosa - 

OAB:4117-B/MT, MARCO ANTONIO MEDEIROS DA SILVA - 

OAB:5.423-B/MT

 Vistos.

Sem delongas, observo que a parte exequente não comprovou nos autos 

as diligências realizadas a fim de encontrar o endereço do executado, ou 

seja, o exequente não exauriu todas as possibilidades para encontrar 

bens/endereço, fundamentando seu pedido em meras alegações, o que é 

insuficiente para justificar a quebra do sigilo.

Destarte, ressalto que o poder judiciário não é órgão consultivo, existindo 

outros meios, extrajudiciais, a disposição da administração pública 

estadual para tentativa de localização de bens em nome do executado.

Posto isto, indefiro o pedido de consulta via Sistema Infojud.

Com isso, intime-se a exequente pessoalmente, para que no prazo de 

cinco dias, apresente o atual endereço da parte executada, comprovando 

as diligências nos autos, sob pena de extinção e arquivamento.

Após, voltem conclusos para deliberações.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 40229 Nr: 484-62.2012.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEDE ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO LTDA 

ME, OLDECIR STIELER MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3.056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIAS HORÁCIO DA SILVA - 

OAB:4.816/MT

 Vistos.

Retifique-se a distribuição e autuação para constar a presente como 

cumprimento de sentença.

Intime-se a parte promovida/executada, por meio de seu procurador, para 

que, nos termos do art. 523 do CPC, realize o pagamento do débito, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

Não ocorrendo pagamento voluntário, o débito será acrescido de multa de 
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dez por cento e, também, de honorário de advogado de dez por cento (art. 

523, § 1º, CPC).

Decorrido o prazo sem o pagamento do valor devido, desde já, determino a 

expedição de mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os atos de 

expropriação (art. 523, § 3º, CPC).

Consigne-se que, no ato da intimação, o executado ficará ciente que, 

transcorrido o prazo de 15 (quinze) dias sem o pagamento voluntário, 

independentemente de penhora ou nova intimação, iniciará, em igual prazo, 

ou seja, quinze dias, o prazo para apresentar impugnação ao cumprimento 

de sentença, nos termos do art. 525, caput , do CPC.

Cumpridas as determinações acima, intime-se a parte exequente para 

manifestar no prazo de 15 (quinze)dias.

Após, certifique o tramite e retornem os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 81980 Nr: 1931-46.2016.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTROAÇO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE AÇO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ULTRATEC MONTAGEM DE EQUIPAMENTOS 

LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDEIR DA SILVA NEVES - 

OAB:11371

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Tendo em vista a certidão de f. 29, indefiro o pleito de f. 32.

Por conseguinte, intime-se a parte exequente para que indique bens 

passíveis de penhora em nome do executado, no prazo de quinze dias, 

sob pena de extinção do feito.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 87500 Nr: 398-18.2017.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRO VALOR COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO GILBERTO HAMMES, HELENA 

SOUZA THEVES, VILSON DELMAR THEVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA MARQUES 

ANDRADE - OAB:17.098/MT, RAFAEL SOARES MARTINAZZO - 

OAB:9.925-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Certifique quanto o julgamento do agravo de instrumento interposto pela 

parte autora.

Em seguida, tornem os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 11666 Nr: 1786-44.2003.811.0050

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO RICARDO TREVIZAN, DERMEVAL DE OLIVEIRA 

FERNANDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DERMEVAL DE OLIVEIRA 

FERNANDES - OAB:3726

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRO TAVARES BARROS 

- OAB:15.327/MT

 Vistos,

Intime-se a parte autora, qual seja, Joçao Ricardo Trevizan, para que no 

prazo de cinco dias, se manifeste acerca do pleito de f. 334, sob pena de 

aceitação tácita.

Com o decurso do prazo, certifique e tornem os autos conclusos para 

deliberação.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 17283 Nr: 1020-20.2005.811.0050

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DOMINGOS GABRIEL, JOCENE REIS GABRIEL, CLAUDIA 

SIMONE LAGO REIS TRAVASOS, SALVIO HENRIQUE LAGO REIS, MARCIA 

REGINA LAGO REIS FERREIRA, CASSIO FERNANDO LAGO REIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRES TEREZINHA VELKE, CELSO JOSÉ ÚRIO, 

ENIS LIBERA URIO, ARI VALDEMAR VELKE, JACIR JORGE CASARIL, 

SILVANA SANGALETTI CASARIL, MOACIR ANTONIO MARTELLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE SHESSARENKO - 

OAB:3921, ALEXANDRE SLHESSARENKO - OAB:3921/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Carlos Brito Rabello - 

OAB:6.024/MT, MICHELE JULIANA NOCA - OAB:7622, THIAGO 

SABIONI VALADARES - OAB:OAB/MT 16.218

 Vistos.

Indefiro o pedido de f. 1.330 porque a parte autora não juntou aos autos 

nenhum documento, ainda que irrisório, acerca da alteração da área em 

litígio.

Diante disso, intime-se a parte exequente para que dê prosseguimento ao 

feito, de forma efetiva e comprovada, no prazo de quinze dias, sob pena 

de extinção do feito.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 30871 Nr: 925-48.2009.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE ALEXANDRE FERRES SCHIMITH, GEANE 

ULBERG DANTAS SCHIMITH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARLON FEDRIZZI, JAQUELINE INES 

MARTELLI FEDRIZZI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAUCIA MANSUR SCHIMITH - 

OAB:8161/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANTONIO MEDEIROS 

DA SILVA - OAB:5.423-B/MT

 Autos nº 2009/67 (Código 30871)

Autor: Espólio de Alexandre Ferres Schimith

 Requerido: Marlon Fedrizzi e outro

Vistos.

Intime-se a parte autora para que apresente bens passíveis de penhora 

em nome da parte executada.

Em seguida, tornem os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Campo Novo do Parecis/MT, 04 de dezembro de 2.017.

Cláudia Anffe Nunes da Cunha

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 34476 Nr: 1262-03.2010.811.0050

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA NELI SULBACHER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANIA CAVALHEIRO MORAES 

RANZI - OAB:8477-A/ MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Intime-se a parte exequente para que se manifeste acerca da impugnação 

ao cumprimento de sentença de f. 124-125, no prazo de quinze dias.

Com o decurso do prazo, certifique e tornem os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 64871 Nr: 2898-96.2013.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HEANLU INDÚSTRIA E CONFECÇÕES LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON LUIZ DA COSTA-ME
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDR DOUGLAS BARBOSA 

LEMES - OAB:216.467 S-P

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 2898-96.2013.811.0050 (Código 64871)

Exequente: Heanlu Indústria e Confecções Ltda.

Executado: Anderson Luiz da Costa - ME

Vistos.

Intime-se a parte autora, por meio de seu patrono, via DJE, para que no 

prazo de quarenta e oito horas, junte aos autos petição legível, sob pena 

de extinção do feito.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Campo Novo do Parecis/MT, 30 de novembro de 2.017.

Cláudia Anffe Nunes da Cunha

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 81006 Nr: 1330-40.2016.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: POSTO MARION LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERRATUR VIAGENS E TURISMO SERRA 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE APARECIDA BIAVA 

DE PAIVA - OAB:11460/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Defiro o pleito de f. 51 e, via de consequencia, proceda-se às diligências 

necessárias para a citação da parte requerida no endereço fornecido pela 

parte autora.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 90968 Nr: 2397-06.2017.811.0050

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NAIRA DE AMORIM SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELOIZIO OLIVEIRA SILVA - 

OAB:21.011/MT

 Autos n° 2397-06.2017.811.0050 (Código 90968)

Autor: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

Réu: Naira de Amorim Souza

Vistos.

Trata-se de AÇÃO PENAL proposta pelo Ministério Público Estadual em 

face Naira de Amorim Souza, devidamente qualificado nos autos, pela 

suposta prática do delito tipificado no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Às f. 100-101a douta defesa apresenta resposta à acusação.

É o breve relato.

Fundamento. Decido.

No caso vertente, impõe-se o recebimento da denúncia. Com efeito, os 

elementos probatórios colhidos no inquérito policial dão respaldo inicial a 

peça acusatória, uma vez que segundo os depoimentos colhidos e o laudo 

preliminar de constatação, o entorpecente encontrado na posse do 

acusado apresentou resultado positivo para a presença de cocaína, 

defluindo, daí, portanto, indícios da autoria e materialidade do delito.

 Ressalto que o recebimento, cujo despacho contém carga decisória e 

requer fundamentação (art. 39, inc. IX da CF), não implica em 

pré-julgamento (art. 5º LVII da Carta Magna), sendo evidente que o exame 

do mérito dependerá da análise do conjunto probatório a ser carreado 

para os autos, com a garantia do devido processo legal.

Posto isso, RECEBO a denúncia, por estarem presentes os indícios da 

autoria e materialidade do delito. Designo audiência de instrução, debates 

e julgamento para o dia ____05/03/2018_, às __17:30_____ horas, na sala 

de audiências deste fórum, sendo-lhe de direito fazer-se acompanhar de 

advogado.

 Cite-se e intime-se pessoalmente o acusado.

Intimem-se as testemunhas de acusação e de defesa e o defensor dos 

réus.

Cientifique-se o representante do Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo.

Campo Novo do Parecis (MT), 27 de novembro de 2017.

Cláudia Anffe Nunes da Cunha

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 95450 Nr: 4987-53.2017.811.0050

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRUCK TRANSPORTES LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO DUNICE PEREIRA 

BRITO - OAB:21.822/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FREDERICO DUNICE PEREIRA 

BRITO - OAB:21.822/MT

 Vistos,

De início, encaminhem-se os autos ao Cartório Distribuidor para a devida 

distribuição do feito, eis que se trata de ação de busca e apreensão e não 

"atos e expedientes", atentando-se o setor em questão para evitar 

situações dessa natureza.

Sem prejuízo, intime-se a parte autora para que, no prazo de cinco dias, 

comprove o recolhimento das custas judiciais de f. 20, sob pena de 

arquivamento do feito.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 2261 Nr: 2103-81.1999.811.0050

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO BATISTA BARBOSA, ROSI GRIGOLETTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ MARIANO BRIDI - 

OAB:2.619/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Intime-se a parte executada para que se manifeste acerca do pleito de f. 

1.257-1.279, no prazo de quinze dias.

Com o decurso do prazo, tornem os autos conclusos.

Sem prejuízo, defiro o pleito de f. 280 e, via de consequencia, proceda-se 

às diligências necessárias para a reaização de nova hasta pública do bem 

penhorado nestes autos.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 2387 Nr: 2181-75.1999.811.0050

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROGERIO PINHEIRO CREPALDI, FERNANDA VANNIER 

SOARES PINTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA PRÜFER MOUSQUER - 

OAB:87.179/RS, FERNANDA VANNIER SOARES PINTO - OAB:11441/MT, 

ROGÉRIO PINHEIRO CREPALDI - OAB:6616/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ MARIANO BRIDI - 

OAB:2.619/MT

 Vistos,

Certifique o cumprimento da decisão de f. 314.

Se negativo, proceda-se às diligencias necessárias para o cumprimento 

integral da decisão mencionada.

Se positivo, certifique a tempestividade da impugnação juntada aos autos 

e tornem os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 6530 Nr: 1732-49.2001.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SÉRGIO COSTA BEBER STEFANELO, ELIZABETH 

KURTZ STEFANELLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIO GOLON, MARLI DE OLIVEIRA GOLON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉBORA MARQUES VAN DER 

SAND - OAB:21.262/MT, PEDRO GILMAR VAN DER SAND - 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1016018/12/2017 Página 276 de 613



OAB:4207/MT, THIAGO SABIONI VALADARES - OAB:16.218/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) DECIDO.De início, observo que a parte executada detinha pleno 

conhecimento da presente execução, eis que conforme se vê às f. 45 

houve a citação de Mário e às f. 65 a citação/intimação da executada 

Marli.Nessa senda, constato que os executados Mario e Marli alteraram 

seu endereço sem comunicação prévia nos autos após sua citação 

pessoal nos autos da execução ajuizada por Comércio de Produtos 

Agrícolas Ferrarin Ltda. e posteriormente alterado o polo passivo para 

Sérgio e Elizabeth.Ademais, não há o que se falar em nulidade da citação 

editalícia, eis que fora nomeado curador especial aos executados, não 

havendo o que ser questionado acerca de possível cerceamento de 

defesa.Não é demasia registrar que o feito tramita desde 28/11/2001 (f. 05 

v), de modo que até a presente data não consta o pagamento do débito em 

questão, cenário este que, a meu ver, demonstra que a parte executada 

pretende procrastinar o andamento do feito executório.Diante disso, rejeito 

a preliminar de nulidade da citação/intimação por edital da parte executada 

e, via de consequencia, determino o prosseguimento do feito, 

oportunidade em que determino a penhora dos imóveis descritos às f. 

310.Sem prejuízo, expeça-se ofício aos órgãos de proteção ao crédito 

(SPC e SERASA) para a inscrição dos executados em cadastros de 

inadimplentes, nos termos do art. 782, §3º, do CPC.Relizada penhora, 

proceda-se à avaliação dos bens e, em seguida, intimem-se as partes 

para manifestação no prazo legal.Cumpra-se, expedindo-se o necessário 

e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 7604 Nr: 784-73.2002.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERTILIZANTES HERINGER LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE GARCIA, JOSE AUGUSTO 

MOTTA GARCIA, CARLOS DIOGO MOTTA GARCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAGOBERTO MARIANO 

BERNARDI - OAB:5052, JOSÉ BERILO DOS SANTOS - OAB:3184/MT, 

JOSEMAR CARMERINO DOS SANTOS - OAB:7.072/MT, MARIO 

GONÇALVES SASTRE JUNIOR - OAB:9891-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MILTON DO PRADO GUNTHEN 

- OAB:3976/MT

 Autos nº 784-73.2002.811.0050 (Código 7604)

Exequente: Fertilizantes Hering Ltda.

Executado: Alexandre Garcia e outros

Vistos.

A fim de evitar futuras arguições de nulidade, intime-se a parte exequente 

para que se manifeste acerca do pleito de f. 130-131, no prazo de quinze 

dias, sob pena de aceitação tácita.

Em seguida, certifique e tornem os autos conclusos.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Campo Novo do Parecis/MT, 12 de dezembro de 2.017.

Cláudia Anffe Nunes da Cunha

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 30385 Nr: 451-77.2009.811.0050

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE CLAUDINO ZANELA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEMEAGRO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES 

LTDA -ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO ZANELA - OAB:6.744/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIO MULLER - 

OAB:5.841/B, RODRIGO NOGARA DE CASTILHO - OAB:8250

 Vistos.

Intime-se a parte executada para que se manifeste acerca do pleito de f. 

238-239, no prazo de cinco dias, sob pena de aceitação tática.

Com o decurso do prazo, certifique e tornem os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 95497 Nr: 5007-44.2017.811.0050

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PGDS, PNGDS, SDCG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMG, PDEDMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROGERIO DE CAMPOS - 

OAB:8967-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

De início, observo que os protestos em questão são oriundos do ITCD 

constante no inventário sob o Código 36431, da Segunda Vara desta 

Comarca.

Diante disso, a fim de evitar futuras arguições de nulidade, apense-se os 

autos em questão ao feito sob o Código 36431.

Por oportuno, considerando que os autos mencionados foram distribuídos 

anteriormente, redistribua-se o presente feito ao Juízo da Segunda Vara, 

eis que este é competente para julgamento do feito, face a necessidade 

de tramitação por dependência.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 94413 Nr: 4425-44.2017.811.0050

 AÇÃO: Tutela Antecipada Antecedente->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMANTINO BAIOTO, APARECIDA RIBEIRO DOS 

SANTOS BERTO, CARLOS AUGUSTO FLORENCE DE FARIAS, CELI 

SEGATTO MALLMANN, MAGNA HENRIETE BOEMECKE JACOBOWSKI, 

EDOIL DA SILVA JOHANN, LURDES JONER ENZWEILER, JOSÉ ISAIR 

GODOI, IRTO CENCI, MARIA APARECIDA DE ASSUNÇÃO, MARISA 

SEGATTO JOHANN, MARA CRISTINA MARTINS XAVIER BARBOSA, 

ROSANA SEGALOTTO, SANDRA JOSEFINA PAIM TEIXEIRA, TEREZA 

MARIA DOS SANTOS SILVA, ROSANE DE FÁTIMA ZALTRON DA SILVA, 

OPSON LUISANDRO PULGA BAIOTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 

MUNICIPAIS DE CAMPO NOVO DO PARECIS-MT, UNIMED VALE DO 

SEPOTUBA - FILIAL CAMPO NOVO DO PARECIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA DE FÁTIMA LANI - 

OAB:16.059/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Portanto, não firmada a caracterização de dano irreparável ou de difícil 

reparação, INDEFIRO a liminar pleiteada, ante a ausência dos requisitos 

estabelecidos no art. 300 do CPC.Concomitantemente, cite-se o réu para 

que, no prazo de 05 (cinco) dias, conteste o pedido e indique as provas 

que pretende produzir (art. 306, CPC), sob pena de não sendo contestado 

o pedido, os fatos alegados pelo autor presumir-se-ão aceitos pelo réu 

como ocorridos (art. 307, CPC).Decorrido o prazo, intime-se a parte autora 

para manifestação em cinco dias.Em seguida, tornem os autos 

conclusos.Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as 

cautelas de estilo.Campo Novo do Parecis/MT, 14 de dezembro de 

2017.Cláudia Anffe Nunes da CunhaJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 91966 Nr: 2964-37.2017.811.0050

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIVINA ANDRADE CORREA STOLARSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANTANDER FINANCIAMENTOS (SANTANDER 

LEASING)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTO CÉSAR GOMES VIEIRA 

- OAB:23.340-O/MT, ROGERIO DE CAMPOS - OAB:8967-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 2964-37.2017.811.0050 (Código 91966)

Requerente: Divina Andrade Correa Stolarski

Requerido: Santander Financiamentos (Santander Leasing)

Vistos.

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c reparação de 

dano moral com pedido de tutela de urgência de natureza antecipada 

ajuizada por Divina Andrade Correa Stolarski em face de Santander 
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Financiamentos (Santander Leasing S/A), ambos devidamente qualificados 

nos autos.

DECIDO.

Para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional é 

necessário que existam elementos probatórios suficientes nos autos para 

convencer o julgador, em sede de cognição sumária, que o pedido do 

autor muito provavelmente será julgado procedente ao final da lide, 

conforme preceitua o caput do artigo 300 do NCPC.

Confira-se:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos 

que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo.

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o 

caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos 

que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada 

se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após 

justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Assim, faz-se necessária a presença da probabilidade do direito e o 

perigo da demora, para que a tutela seja antecipada em juízo de cognição 

sumária.

Partindo dessas premissas, observo que a probabilidade do direito 

alegado pela parte autora não está devidamente consubstanciada nos 

autos.

Ocorre que a autora argumenta que ao tentar atualizar seu cadastro junto 

ao Banco do Brasil S/A foi informado que havia restrição em seu nome, 

razão pela qual a atualização de seus dados ficou impossibilitada pelo 

Banco, no entanto, não demonstrou aos autos, a recusa pelo Banco.

Outrossim, a requerente juntou aos autos documento que comprova a 

pendência junto ao Banco do Brasil o qual não demonstrou se foi 

devidamente regularizada.

Ademais, não é demasia registrar a ausência da probabilidade do direito 

da autora, pois não constam nos autos quaisquer documentos, ainda que 

irrisórios, dos contatos realizados na via administrativa com o requerido a 

fim de solucionar o débito em questão.

Assim, ausentes os requisitos da probabilidade do direito do autor e, via 

de consequência, o perigo da demora, INDEFIRO, por ora, o pedido de 

tutela antecipada de urgência.

DESIGNO audiência de conciliação/mediação para o dia 

___28_/__02__/_2018___, às __14__h__30__min.

CITE-SE o requerido, com a faculdade do artigo 212, § 2º, do Código de 

Processo Civil, para que compareça à audiência designada, acompanhado 

de advogado, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, bem como para 

apresentar contestação, no prazo previsto no artigo 335.

HAVENDO DESINTERESSE pelo réu na realização da audiência, deverá 

peticionar com 10 (dez) dias de antecedência, a contar da data da 

audiência (CPC §5º do artigo 334).

 CONSIGNE-SE no mandado que, o não comparecimento injustificado do 

autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça e será aplicada multa, nos termos do art. 334, §8º do 

CPC, ainda, que não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos 

como verdadeiros os fatos articulados pelo Autor (CPC art. 344).

CONCEDO, excepcionalmente, os benefícios da justiça gratuita.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo.

Campo Novo do Parecis/MT, 14 de dezembro de 2017.

Cláudia Anffe Nunes da Cunha

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 93042 Nr: 3610-47.2017.811.0050

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: 4ª VARA CÍVEL DE CACOAL/RO, MUNICIPIO DE 

CACOAL - RO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA ALMEIDA DE SÁ DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVERIO DOS S. OLIVEIRA - 

OAB:OAB/RO 616

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, por meio de seu 

procurador, para que efetue o pagamento de diligência do Sr. Oficial de 

Justiça, por meio do sistema CPD, cujo acesso se dá através do sítio 

eletrônico www.tjmt.jus.br - aba "Emissão de Guias Online", aportando-se 

aos autos o comprovante de pagamento a fim de que seja possibilitado o 

cumprimento do mandado pelo(a) Sr.(a) Oficial de Justiça.

Campo Novo do Parecis, 15 de dezembro de 2017.

Elizangela da Silva Souza

Gestora Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 64884 Nr: 2913-65.2013.811.0050

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JDDSL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROGERIO DE CAMPOS - 

OAB:8967-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR o patrono das partes, para que fiquem 

cientes do desarquivamento dos autos, e requeira, no prazo de 15 dias, o 

que entender de direito.

Campo Novo do Parecis, 14 de dezembro de 2017.

Elizangela da Silva Souza

Gestora Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 2060 Nr: 1916-73.1999.811.0050

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA LUCIA WANDERLY SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA PEREIRA TOME 

WICHOSKI - OAB:18603-B/MT, Gislaine Crispim de Faria Cruz - 

OAB:16988, Juliana Garcia Rigolin - OAB:18.067/MT, LOUISE RAINER 

PEREIRA GIONÉDIS - OAB:16.691/A-MT, MARIA AMÉLIA CASSIANA 

MASTROROSA VIANA - OAB:27.109 PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, por meio de seu 

procurador, para que efetue o pagamento de diligência do Sr. Oficial de 

Justiça, por meio do sistema CPD, cujo acesso se dá através do sítio 

eletrônico www.tjmt.jus.br - aba "Emissão de Guias Online", aportando-se 

aos autos o comprovante de pagamento a fim de que seja possibilitado o 

cumprimento do mandado pelo(a) Sr.(a) Oficial de Justiça.

Campo Novo do Parecis, 15 de dezembro de 2017.

Elizangela da Silva Souza

Gestora Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 92442 Nr: 3250-15.2017.811.0050

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: 12ª VARA DE EXECUÇÕES FISCAIS DA JUSTIÇA 

FEDERAL DE S. PAULO/SP, CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE 

IMÓVEIS-CRECI/SP
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ RIBEIRO SOBRINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: APARECIDA ALICE LEMOS - 

OAB:OAB/SP 50862

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, por meio de seu 

procurador, para que efetue o pagamento de diligência do Sr. Oficial de 

Justiça, por meio do sistema CPD, cujo acesso se dá através do sítio 

eletrônico www.tjmt.jus.br - aba "Emissão de Guias Online", aportando-se 

aos autos o comprovante de pagamento a fim de que seja possibilitado o 

cumprimento do mandado pelo(a) Sr.(a) Oficial de Justiça.

Campo Novo do Parecis, 14 de dezembro de 2017.

Elizangela da Silva Souza

Gestora Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 76099 Nr: 2843-77.2015.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: S.R. PEÇAS AGRÍCOLAS LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA PALIGA LTDA -ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA CRESTANI PALMA - 

OAB:9808/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, por meio de seu 

procurador, para que efetue o pagamento de diligência do Sr. Oficial de 

Justiça, por meio do sistema CPD, cujo acesso se dá através do sítio 

eletrônico www.tjmt.jus.br - aba "Emissão de Guias Online", aportando-se 

aos autos o comprovante de pagamento a fim de que seja possibilitado o 

cumprimento do mandado pelo(a) Sr.(a) Oficial de Justiça.

Campo Novo do Parecis, 15 de dezembro de 2017.

Elizangela da Silva Souza

Gestora Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 69403 Nr: 2818-98.2014.811.0050

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: POSTO DE MOLAS NOMA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRR AMAZON DIESEL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE BORGES FARIA - 

OAB:3594/RO, JEVERSON LEANDRO COSTA - OAB:3134

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, por meio de seu 

procurador, para que efetue o pagamento de diligência do Sr. Oficial de 

Justiça, por meio do sistema CPD, cujo acesso se dá através do sítio 

eletrônico www.tjmt.jus.br - aba "Emissão de Guias Online", aportando-se 

aos autos o comprovante de pagamento a fim de que seja possibilitado o 

cumprimento do mandado pelo(a) Sr.(a) Oficial de Justiça.

Campo Novo do Parecis, 15 de dezembro de 2017.

Elizangela da Silva Souza

Gestora Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 76081 Nr: 2835-03.2015.811.0050

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DRDL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ATOS ORDINATÓRIOS

Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR AS PARTES sobre o retorno dos autos 

da Instância Superior, requerendo o que entender pertinente, no prazo de 

15 dias.

Campo Novo dos Parecis, 14 de dezembro de 2017.

Elizangela da Silva Souza

Gestora Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 73725 Nr: 1376-63.2015.811.0050

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MATEUS AMAURI DA SILVA, JOÃO PAULO DA 

SILVA, BRUNO DA SILVA ALEXANDRE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ATOS ORDINATÓRIOS

Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR AS PARTES sobre o retorno dos autos 

da Instância Superior, requerendo o que entender pertinente, no prazo de 

15 dias.

Campo Novo dos Parecis, 14 de dezembro de 2017.

Elizangela da Silva Souza

Gestora Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 64605 Nr: 2631-27.2013.811.0050

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALMIR GOMES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ATOS ORDINATÓRIOS

Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR AS PARTES sobre o retorno dos autos 

da Instância Superior, requerendo o que entender pertinente, no prazo de 

15 dias.

Campo Novo dos Parecis, 14 de dezembro de 2017.

Elizangela da Silva Souza

Gestora Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 38685 Nr: 2038-66.2011.811.0050

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMADEU TEODORO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR BENTO DE SALES - 

OAB:12338/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 2038-66.2011.811.0050 (Código 38685)
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Exequente: Instituto Nacional do Seguro Social – INSS

Executado: Amadeu Teodoro da Silva

Vistos.

Trata-se de impugnação à execução de sentença que Amadeu Teodoro 

da Silva move em face do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, 

ambos qualificados nos autos.

Na impugnação apresentada pelo INSS, o exequente concorda com os 

cálculos apresentados pelo executado, requerendo a homologação dos 

cálculos (f. 132).

É O RELATÓRIO.

DECIDO.

Levando em consideração que a credora concordou (f. 132) com os 

termos da impugnação à execução de f. 118-129, com a consequente 

homologação do cálculo apresentado, é o caso de reconhecimento da 

procedência do pedido formulado pelo executado.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os embargos à Execução, nos 

termos do artigo 487, inciso III, alínea “a”, do Código de Processo Civil, 

homologando o cálculo apresentado pelo executado às f. 118-129.

Sem custas, eis que a parte autora é beneficiária da AJG.

Proceda-se ao preenchimento dos documentos necessários visando à 

expedição do precatório e/ou requisição de pequeno valor – RPV, 

conforme os cálculos apresentados (f. 118-129).

Por conseguinte, providencie o levantamento dos valores descriminados e, 

com a vinda da confirmação do levantamento dos valores, arquivem-se os 

autos.

Após o trânsito em julgado, extraia-se cópia da sentença e cálculos para o 

processo em apenso, arquivando-se estes autos.

 Publique-se.

 Registre-se.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Campo Novo do Parecis/MT, 07 de junho de 2.017.

Cláudia Anffe Nunes da Cunha

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 92629 Nr: 3347-15.2017.811.0050

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANO BENEDITO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA 

- OAB: 9.948-A/MT, Jamil Alves de Souza - OAB:12880/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, por meio de seu 

procurador, para que efetue o pagamento de diligência do Sr. Oficial de 

Justiça, por meio do sistema CPD, cujo acesso se dá através do sítio 

eletrônico www.tjmt.jus.br - aba "Emissão de Guias Online", aportando-se 

aos autos o comprovante de pagamento a fim de que seja possibilitado o 

cumprimento do mandado pelo(a) Sr.(a) Oficial de Justiça.

Campo Novo do Parecis, 15 de dezembro de 2017.

Elizangela da Silva Souza

Gestora Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 93293 Nr: 3768-05.2017.811.0050

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S.A CREDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELISEU RODRIGUES GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO PASQUALI PARISE - 

OAB:155.574/SP, HUDSON JOSE RIBEIRO - OAB:72640A, WELSON 

GASPARINI JUNIOR - OAB:116.196/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, por meio de seu 

procurador, para que efetue o pagamento de diligência do Sr. Oficial de 

Justiça, por meio do sistema CPD, cujo acesso se dá através do sítio 

eletrônico www.tjmt.jus.br - aba "Emissão de Guias Online", aportando-se 

aos autos o comprovante de pagamento a fim de que seja possibilitado o 

cumprimento do mandado pelo(a) Sr.(a) Oficial de Justiça.

Campo Novo do Parecis, 15 de dezembro de 2017.

Elizangela da Silva Souza

Gestora Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 75506 Nr: 2448-85.2015.811.0050

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIR JOSÉ RUGERY

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCÍLIA GOMES - 

OAB:5.835-A/MT, THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - 

OAB:17.528/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, por meio de seu 

procurador, para que efetue o pagamento de diligência do Sr. Oficial de 

Justiça, por meio do sistema CPD, cujo acesso se dá através do sítio 

eletrônico www.tjmt.jus.br - aba "Emissão de Guias Online", aportando-se 

aos autos o comprovante de pagamento a fim de que seja possibilitado o 

cumprimento do mandado pelo(a) Sr.(a) Oficial de Justiça.

Campo Novo do Parecis, 15 de dezembro de 2017.

Elizangela da Silva Souza

Gestora Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 93889 Nr: 4121-45.2017.811.0050

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ACFEIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DJS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA 

- OAB: 9.948-A/MT, Jamil Alves de Souza - OAB:12880/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, por meio de seu 

procurador, para que efetue o pagamento de diligência do Sr. Oficial de 

Justiça, por meio do sistema CPD, cujo acesso se dá através do sítio 

eletrônico www.tjmt.jus.br - aba "Emissão de Guias Online", aportando-se 

aos autos o comprovante de pagamento a fim de que seja possibilitado o 

cumprimento do mandado pelo(a) Sr.(a) Oficial de Justiça.

Campo Novo do Parecis, 15 de dezembro de 2017.

Elizangela da Silva Souza

Gestora Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha
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 Cod. Proc.: 89066 Nr: 1238-28.2017.811.0050

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO FINANCIAMENTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNO CESAR CORREIA VALERIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:11.877-A/MT, PIO CARLOS FREIRIA JUNIOR - 

OAB:18.678-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, por meio de seu 

procurador, para que efetue o pagamento de diligência do Sr. Oficial de 

Justiça, por meio do sistema CPD, cujo acesso se dá através do sítio 

eletrônico www.tjmt.jus.br - aba "Emissão de Guias Online", aportando-se 

aos autos o comprovante de pagamento a fim de que seja possibilitado o 

cumprimento do mandado pelo(a) Sr.(a) Oficial de Justiça.

Campo Novo do Parecis, 15 de dezembro de 2017.

Elizangela da Silva Souza

Gestora Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 84212 Nr: 3301-60.2016.811.0050

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITH, FCM

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON ELIAS SIEBERT - 

OAB:18.591-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de ação de reconhecimento e dissolução de união estável com 

pedido de partilha de bens, alimentos provisórios e guara ajuizada por Inês 

Teresinha Horn e Francisco Claudio Macedo, ambos qualificados nos 

autos em epígrafe.

Realizada audiência de conciliação, as partes formularam acordo e, 

instado a manifestar, o Ministério Público pugnou pela homologação.

Os autos vieram conclusos.

É o relatório.

FUNDAMENTO. DECIDO.

Compulsando os autos com a devida diligência observo que as partes 

transigiram amigavelmente quanto a presente demanda, conforme petição 

inicial referente aos bens e guarda do menor, e acordo de f. 36 atinente 

aos alimentos do infante.

Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta, inexistindo óbice 

legal, HOMOLOGO o acordo estabelecido entre as partes na forma e 

condições pactuadas, para que produza os seus efeitos legais e jurídicos.

Com efeito, JULGO EXTINTO o presente feito, COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso III, b do CPC.

 Custas, despesas processuais e honorários advocatícios na forma 

acordada.

Transitada em julgado, expeça-se ofício ao Cartório de 1º Ofício – Rui 

Barbosa, para alterar o registro do lote matricula nº 6.613, situada na Rua 

Tito Olívio nº 1303 – NE, Bairro Nossa Senhora Aparecida, com área de 

600m², sendo 15,00m de frente, 15,00 de fundos e 40,00m nas laterais, 

para passar a titularidade desta para o Sr. Francisco Cláudio Macedo, 

como parte da partilha da casa, sobre o qual encontra-se edificado uma 

residência de madeira com paredes dupladas, medindo 223,90 m², com 

valor venal de R$ 25.380,00 (vinte cinco mil, trezentos e oitenta reais).

Após, arquivem-se, observadas as formalidades legais, procedendo-se 

as anotações e baixas de estilo.

Publique-se.

 Registre-se.

 Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 23749 Nr: 400-37.2007.811.0050

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIANE GORRET BRAMBILA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE VALDENI GOMES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: STELLA REGINA PYDD PILGER - 

OAB:11236

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Trata-se de ação de abertura de inventário ajuizada por Eliane Gorret 

Brambila face o espólio deixado por Valdenir Gomes dos Santos.

O feito seguiu tramite processual, de modo que às f. 107 foi determinada a 

intimação da parte autora para prosseguimento do feito, sob pena de 

extinção.

Insta salientar que o feito tramita desde o ano 02/02/2007.

Às f. 110 consta certidão informando que a parte autora não foi 

encontrada face o endereço fornecido nos autos ser insuficiente para 

localização da inventariante.

Os autos vieram conclusos.

DECIDO.

Conforme se verifica nos autos a inventariante abandonou o feito, pois 

não fora encontrada para dar andamento ao feito (f. 110), sendo que 

cabia a essa deixar atualizado seu endereço no presente feito.

Com efeito, diante da inação da inventariante, bem como o fato do feito 

tramitar a mais de 10 (dez) anos sem que a parte autora promova as 

diligências necessárias para o prosseguimento da ação, não resta 

alternativa a este Juízo a não ser extingui-lo.

Ademais, isso não impede que a requerente, na forma adequada e com a 

devida responsabilidade, adentre com novo pedido para ver satisfeita sua 

pretensão.

Ex positis, JULGO EXTINTA por sentença a presente ação, sem resolver o 

mérito, nos termos do artigo 485, II, do Código de Processo Civil.

Eventuais custas e honorários em desfavor do exequente.

Transitada em julgado, arquive-se com as devidas baixas e anotações.

Publique-se.

Registre-se.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 72051 Nr: 408-33.2015.811.0050

 AÇÃO: Notificação->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FEDERAÇÃO SINDICAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS 

DO ESTADO DE MATO GROSSO - FESSP/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO 

PARECIS / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO BOAVENTURA - 

OAB:9.271-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 408-33.2015.811.0050 (Código 72051)

Requerente: FESSP/MT

Requerido: Câmara Municipal de Campo Novo do Parecis

Vistos.

Trata-se de ação de notificação ajuizada pela parte autora em face da 

parte requerida, ambas devidamente qualificadas nos autos em epígrafe.

Às f. 45 a parte autora requereu a desistência da ação, de modo que, 

devidamente intimada, a parte requerida pugnou apenas pela juntada de 

documentos às f. 46-66.

Os autos vieram conclusos.

É o relatório.

Decido.

De início, observa-se que a parte requerida foi intimada pessoalmente, de 

modo que nada manifestou acerca do pleito de desistência.

Dessa forma, considerando que a desistência da ação pode ser 

apresentada até a sentença (art. 485, §5º, do CPC), desnecessário 

alongar indevidamente o curso da lide.

Posto isso, na forma do artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil, 
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homologo a desistência da ação para declarar extinto o processo sem 

resolução do mérito da causa.

 Sem honorários.

 Custas processuais pela parte requerente observando-se o Provimento 

40/2014-CGJ.

Com o trânsito em julgado, após as baixas necessárias, arquivem-se os 

autos.

Publique-se, registre-se e intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo.

Campo Novo do Parecis/MT, 10 de agosto de 2.017.

Cláudia Anffe Nunes da Cunha

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 69220 Nr: 2695-03.2014.811.0050

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSIMAR GALDINO SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINE MASSABKI RENSI - 

OAB:9311/MT

 Vistos.

Defiro o pedido de f. 108 e, via de consequência, devolva-se o prazo para 

intimação da patronesse do réu, Dra. Aline Massabki Rensi.

Sem prejuízo, intime-se o réu, da sentença proferida, no endereço 

fornecido pela Defesa às f. 109.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 92442 Nr: 3250-15.2017.811.0050

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: 12ª VARA DE EXECUÇÕES FISCAIS DA JUSTIÇA 

FEDERAL DE S. PAULO/SP, CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE 

IMÓVEIS-CRECI/SP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ RIBEIRO SOBRINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: APARECIDA ALICE LEMOS - 

OAB:OAB/SP 50862

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 3250-15.2017.811.0050 (Código 92442)

Exequente: Conselho Regional de Corretores de Imóveis

Executado: José Ribeiro Sobrinho

Vistos.

Se preenchidos os requisitos do art. 260 do CPC, cumpra-se conforme 

descrito no campo finalidade, servindo-se de cópia desta como mandado.

Caso contrário, oficie-se solicitando a complementação.

 Havendo necessidade de manifestação ou providência a cargo da parte 

interessada, providenciem-se as devidas intimações, com a advertência 

de que, não havendo resposta no prazo de 30 (trinta) dias, será a missiva 

devolvida, independentemente de cumprimento (CNGC, item 2.7.5).

Após o cabal cumprimento do ato deprecado, devolva-se ao juízo 

deprecante com as nossas homenagens.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Campo Novo do Parecis/MT, 05 de outubro de 2.017.

Cláudia Anffe Nunes da Cunha

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 93042 Nr: 3610-47.2017.811.0050

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: 4ª VARA CÍVEL DE CACOAL/RO, MUNICIPIO DE 

CACOAL - RO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA ALMEIDA DE SÁ DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVERIO DOS S. OLIVEIRA - 

OAB:OAB/RO 616

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 3610-47.2017.811.0050 (Código 93042)

Autor: Município de Cacoal

Requerido: Maria Almeida de Sá dos Santos

Vistos.

Se preenchidos os requisitos do art. 260 do CPC, cumpra-se conforme 

descrito no campo finalidade, servindo-se de cópia desta como mandado.

Caso contrário, oficie-se solicitando a complementação.

 Havendo necessidade de manifestação ou providência a cargo da parte 

interessada, providenciem-se as devidas intimações, com a advertência 

de que, não havendo resposta no prazo de 30 (trinta) dias, será a missiva 

devolvida, independentemente de cumprimento (CNGC, item 2.7.5).

Após o cabal cumprimento do ato deprecado, devolva-se ao juízo 

deprecante com as nossas homenagens.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Campo Novo do Parecis/MT, 05 de outubro de 2.017.

Cláudia Anffe Nunes da Cunha

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 69034 Nr: 2599-85.2014.811.0050

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO MARCOS RODRIGUES DE ARAUJO 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARY DA COSTA CAMPOS - 

OAB:16.944-B/MT

 TERMO DE AUDIÊNCIA

Aos doze dias do mês de dezembro do ano de 2017, nesta cidade e 

Comarca de Campo Novo do Parecis, Estado de Mato Grosso, na sala de 

audiências da 2ª Vara, nesta comarca, onde se encontrava presente a 

Meritíssima Juíza de Direito CLÁUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA, às 

16h15min, foi declarada aberta a presente audiência nos autos do 

Execução da Pena nº. 2599-85.2014.811.0050(código 69034).

Compareceram o Promotor de Justiça Dr. Luiz Ferres Schimith.

Ausente o reeducando Antonio Marcos Rodrigues de Araújo, face sua 

não intimação.

Dada a palavra ao Ministério Público, manifestou: “MMª Juíza, tendo em 

vista que o apenado está se apresentando perante a Segunda Vara desta 

Comarca requer a redesignação da audiência aprazada para esta data e 

requer que a Sra Gestora realize a intimação do reeducando no balcão da 

Secretaria”.

Em seguida, a MMª Juíza deliberou: “Vistos. Defiro o requerido pelo 

Ministério Público e, redesigno o dia 30 de janeiro de 2018, às 13 horas, 

para audiência admonitória, devendo a Sra Gestora intimar o reeducando 

no balcão da Secretaria quando de seu comparecimento para 

apresentação. Saem os presentes intimados. Cumpra-se.” Nada mais. 

Determinou a MMª Juíza que às 16h30min encerrasse o presente termo 

que, lido e achado conforme, vai devidamente assinado. Eu, ____(Angela 

Carla Einik), Gestora Administrativa 2, que digitei e subscrevi.

Claudia Anffe Nunes da Cunha

Juíza de Direito

Luiz Augusto Ferres Schimith

Promotor de Justiça

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 18043 Nr: 1800-57.2005.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA CAROLINA PENZO MENEGUZZI, PAULO 

CEZAR AZAMBUJA TERRA, FERRO VELHO AGRICOLA CHAPADÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3.056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FÁBIO VALENTE - 

OAB:8.116-B MT, PEDRO GILMAR VAN DER SAND - OAB:4207/MT

 ATOS ORDINATÓRIOS

Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, por meio de seu 

procurador, para que efetue o pagamento de diligência do Sr. Oficial de 

Justiça, por meio do sistema CPD, cujo acesso se dá através do sítio 

eletrônico www.tjmt.jus.br - aba "Emissão de Guias Online", aportando-se 
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aos autos o comprovante de pagamento a fim de que seja possibilitado o 

cumprimento do mandado pelo(a) Sr.(a) Oficial de Justiça.

Campo Novo do Parecis, 15 de dezembro de 2017.

Elizangela da Silva Souza

Gestora Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 4953 Nr: 159-73.2001.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGGO DO BRASIL COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLÁVIO ROBERTO ZENI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA MALUF ELIAS - 

OAB:110819/SP, RUBENS CARMO ELIAS FILHO E DS&M - OAB:138.871

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO GILMAR VAN DER 

SAND - OAB:4207/MT

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, na pessoa de seus 

advogados para que, no prazo de 05 dias, manifeste-se nos autos, 

requerendo o que entender pertinente, dando prosseguimento ao presente 

feito.

Campo Novo do Parecis, 14 de dezembro de 2017.

Elizangela da Silva Souza

Gestora Judicial

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 76989 Nr: 3362-52.2015.811.0050

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZUELI PESARICO SEGABINAZI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MONICA PAGLIUSO SIQUEIRA DE 

MESQUITA - OAB:PRC.DO ESTADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora para que se manifeste 

nos autos, requerendo o que entender pertinente, no prazo de 15 dias, 

face a petição da parte requerida que concorda com o calculo 

apresentado pela parte autora.

Campo Novo do Parecis, 15 de dezembro de 2017.

Elizangela da Silva Souza

Gestora Judicial

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 71628 Nr: 168-44.2015.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PESSATTO E VENDRUSCOLO LTDA ME, 

GIZIELLY MARIA PESSATTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3.056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, por meio de seu 

procurador, para que efetue o pagamento de diligência do Sr. Oficial de 

Justiça, por meio do sistema CPD, cujo acesso se dá através do sítio 

eletrônico www.tjmt.jus.br - aba "Emissão de Guias Online", aportando-se 

aos autos o comprovante de pagamento a fim de que seja possibilitado o 

cumprimento do mandado pelo(a) Sr.(a) Oficial de Justiça.

Campo Novo do Parecis, 15 de dezembro de 2017.

Elizangela da Silva Souza

Gestora Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 14675 Nr: 1610-31.2004.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DENOFA DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALTINEY PEREIRA SANTANA, CLÓVIS JOSÉ 

MINOSSO, CLEUZA DE OLIVEIRA MORAES, REMIGIO DORIVAL MOMESSO, 

MARIA LADI NOGUEIRA MOMESSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMILTON SCHNEIDER - 

OAB:5840, LILIANE PEREIRA DOS SANTOS - OAB:11088, MILTON 

DABUL POMPEU DE BARROS - OAB:3551

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Hamilton Rosa - 

OAB:4117-B/MT, MARCO ANTONIO MEDEIROS DA SILVA - 

OAB:5.423-B/MT, TELMA DE MEDEIROS ROSA - OAB:5044-B

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, na pessoa de seus 

advogados para que, no prazo de 15 dias, manifeste-se nos autos, 

requerendo o que entender pertinente, face o teor da certidão do oficial de 

justiça acostada em fls. dos autos.

Campo Novo do Parecis, 11 de dezembro de 2017.

Elizangela da Silva Souza

Gestora Judicial

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 95650 Nr: 5099-22.2017.811.0050

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: 1VCDI, JRDL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JRDL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GENESIO PEREIRA - OAB:27585 / 

RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, por meio de seu 

procurador, para que efetue o pagamento de diligência do Sr. Oficial de 

Justiça, por meio do sistema CPD, cujo acesso se dá através do sítio 

eletrônico www.tjmt.jus.br - aba "Emissão de Guias Online", aportando-se 

aos autos o comprovante de pagamento a fim de que seja possibilitado o 

cumprimento do mandado pelo(a) Sr.(a) Oficial de Justiça.

Campo Novo do Parecis, 15 de dezembro de 2017.

Elizangela da Silva Souza

Gestora Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 92962 Nr: 3559-36.2017.811.0050

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIR SANTOS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SANDRA JANE SCOTTI - 

OAB:15.152/MT

 Vistos.

Defiro o requerimento ministerial de f. 97.

Assim, proceda-se a retificação da data do recebimento da denúncia na 

guia de f. 03.

Sem prejuízo, proceda-se ao cálculo de liquidação da pena privativa de 

liberdade, observando-se a detração penal (art. 42 do CP).

Designo audiência admonitória dia 19/04/2018, às 17h30min.
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Intime-se o recuperando e seu defensor.

Ciência ao Ministério Público.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 83880 Nr: 3096-31.2016.811.0050

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NOVA OESTE AGÊNCIA DE VIAGENS, TRANSPORTE E 

TURISMO LTDA-EPP, GENUIR GALIASSI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRIMUS INCORPORAÇÃO E CONSTRUÇÃO 

LTDA., INXÚ GERADORA E COMERCIALIZADORA DE ENERGIA ELÉTRICA 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO MEDEIROS DA 

SILVA - OAB:5.423-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, por meio de seu 

procurador, para que efetue o pagamento de diligência do Sr. Oficial de 

Justiça, por meio do sistema CPD, cujo acesso se dá através do sítio 

eletrônico www.tjmt.jus.br - aba "Emissão de Guias Online", aportando-se 

aos autos o comprovante de pagamento a fim de que seja possibilitado o 

cumprimento do mandado pelo(a) Sr.(a) Oficial de Justiça.

Campo Novo do Parecis, 15 de dezembro de 2017.

Elizangela da Silva Souza

Gestora Judiciária

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010565-89.2016.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

J. MARTINS DO NASCIMENTO - ME (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

URANDIR DA COSTA MACEDO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARINALVA RAMOS RODRIGUES OAB - MT0012462A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS Processo nº 

8010565-89.2016.8.11.0050 Parte autora: J. MARTINS DO NASCIMENTO - 

ME Parte reclamada: URANDIR DA COSTA MACEDO Vistos. Determino que 

encaminhe os autos para apreciação de embargos a execução. 

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. 

Quarta-feira, 13 de Dezembro de 2017. CLAUDIA ANFFE NUNES DA 

CUNHA Juíza de Direito Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000389-39.2017.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

EDEMAR LUIZ TAMIOZZO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO CELESTINO BATISTA NETO OAB - MT0011367A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GUILHERME LINARES NOLASCO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS Processo nº 

1000389-39.2017.8.11.0050 Parte autora: EDEMAR LUIZ TAMIOZZO Parte 

reclamada: GUILHERME LINARES NOLASCO Vistos. Em cumprimento da 

liminar concedida nos autos do Mandado de Segurança n.º 

1000357-38.2017.811.9005, cuja cópia consta anexa aos presentes 

autos, determino a suspensão da presente demanda, até ulterior 

deliberação nos autos do referido mandamus. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo. Quinta-feira, 14 de Dezembro de 

2017. CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000391-09.2017.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

PLINIO KENJI YABUNAKA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO CELESTINO BATISTA NETO OAB - MT0011367A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GUILHERME LINARES NOLASCO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS DESPACHO Numero 

do Processo: 1000391-09.2017.8.11.0050 REQUERENTE: PLINIO KENJI 

YABUNAKA REQUERIDO: GUILHERME LINARES NOLASCO Vistos. Em 

cumprimento da liminar concedida nos autos do Mandado de Segurança 

n.º 1000357-38.2017.811.9005, cuja cópia consta anexa aos presentes 

autos, determino a suspensão da presente demanda, até ulterior 

deliberação nos autos do referido mandamus. Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo. Quinta-feira, 14 de Dezembro de 

2017. CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000510-67.2017.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

IZAIAS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARINA SANTANA DE OLIVEIRA OAB - MT9879/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS null Vistos Forte no 

art. 320 do NCPC, c/c art. 4º, III, da Lei n. 9.099/95, intime-se a parte 

reclamante para que, no prazo de 15 (quinze) dias, complete a inicial com 

os seguintes documentos: a) Comprovante de endereço em seu nome, 

contrato de aluguel, ou com declaração de domicílio firmada pelo titular do 

comprovante apresentado. A inércia acarretará o indeferimento da inicial 

(NCPC, art. 321, parágrafo único). Cumpra-se, expedindo o necessário e 

com as cautelas de estilo. Campo Novo do Parecis (MT), Quinta-feira, 14 

de Dezembro de 2017. CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000323-59.2017.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

HADAN JANDERSON SAMULEWSKI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS DESPACHO Numero 

do Processo: 1000323-59.2017.8.11.0050 REQUERENTE: HADAN 

JANDERSON SAMULEWSKI REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Diante do teor 

da petição acostada no Id.: 10641172, designe-se audiência de 

CONCILIAÇÃO conforme pauta de disponibilidade do juízo. Intimem-se as 

partes para comparecerem ao ato processual designado, advertindo-as 

de que o não comparecimento do autor implica na extinção do processo 

sem julgamento do mérito, e, a ausência injustificada do réu redundará em 

reputar-se verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o 

contrário resultar da convicção do juiz, nos termos do artigo 51, I, e artigo 

20, ambos da Lei nº 9.099/95, respectivamente. Cumpra-se, expedindo-se 
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o necessário e com as cautelas de estilo. Campo Novo do Parecis, 14 de 

dezembro de 2017. Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010333-77.2016.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

LAURENI DE FRANCA ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO DE CAMPOS OAB - MT0008967A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELEANDRO OLIVEIRA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDERSON ELIAS SIEBERT OAB - MT18591-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS-MT 

8010333-77.2016.8.11.0050 REQUERENTE: LAURENI DE FRANCA 

ALMEIDA REQUERIDO: ELEANDRO OLIVEIRA SILVA Vistos, etc. Recebo o 

Recurso Inominado interposto apenas em seu efeito devolutivo, com 

gratuidade recursal, a qual defiro com ocasião desta. Intime-se a parte 

Recorrida para, querendo, no prazo de 10 (dez) dias, apresentar 

contrarrazões, e/ou caso já tenha sido apresentadas, encaminhe-se os 

presentes autos para uma das Egrégias Turmas Recursais Estaduais, 

para a soberana apreciação do recurso interposto. Cumpra-se, expedindo 

o necessário. Às providências. Camp Novo do Parecis/MT, 15 de 

dezembro de 2017 CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000511-52.2017.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

RONER FABRICIO LEITE ANTONIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANIA CAVALHEIRO MORAES RANZI OAB - MT0008477S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS null Vistos Forte no 

art. 320 do NCPC, c/c art. 4º, III, da Lei n. 9.099/95, intime-se a parte 

reclamante para que, no prazo de 15 (quinze) dias, complete a inicial com 

os seguintes documentos: a) Comprovante de endereço em seu nome, 

contrato de aluguel, ou com declaração de domicílio firmada pelo titular do 

comprovante apresentado. A inércia acarretará o indeferimento da inicial 

(NCPC, art. 321, parágrafo único). Cumpra-se, expedindo o necessário e 

com as cautelas de estilo. Campo Novo do Parecis (MT), Quinta-feira, 14 

de Dezembro de 2017. CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000391-09.2017.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

PLINIO KENJI YABUNAKA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO CELESTINO BATISTA NETO OAB - MT0011367A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GUILHERME LINARES NOLASCO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS DESPACHO Numero 

do Processo: 1000391-09.2017.8.11.0050 REQUERENTE: PLINIO KENJI 

YABUNAKA REQUERIDO: GUILHERME LINARES NOLASCO Vistos. Em 

cumprimento da liminar concedida nos autos do Mandado de Segurança 

n.º 1000357-38.2017.811.9005, cuja cópia consta anexa aos presentes 

autos, determino a suspensão da presente demanda, até ulterior 

deliberação nos autos do referido mandamus. Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo. Quinta-feira, 14 de Dezembro de 

2017. CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010333-77.2016.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

LAURENI DE FRANCA ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO DE CAMPOS OAB - MT0008967A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELEANDRO OLIVEIRA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDERSON ELIAS SIEBERT OAB - MT18591-O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS-MT 

8010333-77.2016.8.11.0050 REQUERENTE: LAURENI DE FRANCA 

ALMEIDA REQUERIDO: ELEANDRO OLIVEIRA SILVA Vistos, etc. Recebo o 

Recurso Inominado interposto apenas em seu efeito devolutivo, com 

gratuidade recursal, a qual defiro com ocasião desta. Intime-se a parte 

Recorrida para, querendo, no prazo de 10 (dez) dias, apresentar 

contrarrazões, e/ou caso já tenha sido apresentadas, encaminhe-se os 

presentes autos para uma das Egrégias Turmas Recursais Estaduais, 

para a soberana apreciação do recurso interposto. Cumpra-se, expedindo 

o necessário. Às providências. Camp Novo do Parecis/MT, 15 de 

dezembro de 2017 CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010283-51.2016.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MARCOS MACAUBAS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVONILZA MORAIS DE CARVALHO SOARES OAB - MT0014801A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELZO MARIANO DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JUAREZ VASCONCELOS OAB - MT5460/B (ADVOGADO)

 

Vistos. De início, importante mencionar que o artigo 835 do Código de 

Processo Civil declara qual ordem de preferência para a realização da 

penhora. Posto isto, DEFIRO a penhora on line e, nesta oportunidade, 

anexo a esta decisão o recibo de protocolamento de bloqueio de valores 

que, confirmados, deverão ficar indisponibilizados. Os autos 

permanecerão no Gabinete até que se processe a ordem perante as 

instituições financeiras por meio do Banco Central. Em sendo positivo o 

bloqueio, os valores serão transferidos para a Conta Única do Poder 

Judiciário. Considerar-se-á efetuada a penhora quando confirmado o 

bloqueio do dinheiro, valendo como termo dela o protocolo emitido pelo 

sistema BACEN JUD, que será juntado aos autos. Juntado aos autos o 

protocolo do bloqueio, a executada deverá ser intimada para, querendo, 

opor embargos. Caso o valor bloqueado seja irrisório com relação ao valor 

do débito, desbloqueie-se a importância tendo em vista que, nos termos do 

artigo 836 do Código de Processo Civil, não se levará a efeito a penhora 

quando ficar evidente que o produto da execução dos bens encontrados 

será totalmente absorvido pelo pagamento das custas da execução. Não 

efetuado bloqueio de valores pelo Sistema Bacenjud, por ter havido 

resposta negativa, e tendo em vista o teor da Súmula 417 do STJ (Na 

execução civil, a penhora de dinheiro na ordem de nomeação de bens não 

tem caráter absoluto), indique o credor outros bens da parte devedora que 

possam ser penhorados, no prazo de 10 (dez) dias. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000168-56.2017.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

FERREIRA & PELEGRINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FRANCISCO FERREIRA OAB - PR0058131A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VANDERSON CARLOS DA SILVA ARAVA (EXECUTADO)

 

Vistos. Compulsando os autos, não houve pagamento e nem foram 

encontrados bens passíveis de constrição judicial, inclusive houve 

tentativa de bloqueio via sistema Bacen Jud, que restou sem êxito. 

Contudo a exequente postulou novamente pela tentativa de penhora on 

line, o qual não merece acolhida porque a última tentativa de bloqueio 

eletrônico ocorreu no dia 04/09/2017 e, além disso, a localização do bens 

consiste em providência a cargo da parte interessada. Com isso, intime-se 

a parte autora para, no prazo de cinco dias indicar bens passíveis de 
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penhora em nome do executado, sob pena de extinção e arquivamento. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010370-75.2014.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

JUCIANE MARIA MARTELLI DE ALBUQUERQUE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PRISCILA SACARDI BIUDES RUBERT OAB - MT0007286A (ADVOGADO)

DAIANA TAYSE TESSARO OAB - MT0012280A (ADVOGADO)

ANDRE NEWTON DE FIGUEIREDO CASTRO OAB - MT0008392A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

A.R. TECIDOS LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO MACHADO MORAIS OAB - RS0045604A (ADVOGADO)

 

Vistos. Compulsando os autos, não houve pagamento e nem foram 

encontrados bens passíveis de constrição judicial, inclusive houve 

tentativa de bloqueio via sistema Bacen Jud, que restou sem êxito. 

Contudo a exequente postulou novamente pela tentativa de penhora on 

line, o qual não merece acolhida porque a última tentativa de bloqueio 

eletrônico ocorreu no dia 01/12/2017 e, além disso, a localização do bens 

consiste em providência a cargo da parte interessada. Com isso, intime-se 

a parte autora para, no prazo de cinco dias indicar bens passíveis de 

penhora em nome do executado, sob pena de extinção e arquivamento. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000109-68.2017.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO CARLOS DALCHIAVON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMIR DARTANHAN RAMOS OAB - MT0008391A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS -MT Processo n. 

1000109-68.2017.8.11.0050 Nome: FLAVIO CARLOS DALCHIAVON 

Endereço: RUA MANGABEIRA -, 139-NE, Condomínio Lírio do Campo, apto 

203 - FN99617-5059, JARDIM ALVORADA, CAMPO NOVO DO PARECIS - 

MT - CEP: 78360-000 Nome: OI MOVEL S.A Endereço: EDIFÍCIO 

TELEBRASÍLIA, SCN QUADRA 3 BLOCO A, ASA NORTE, BRASÍLIA - DF - 

CEP: 70713-900 CERTIDÃO Nos termos da legislação processual em vigor, 

Provimento 55/2007-CGJ, impulsiono este feito a fim de intimar as partes 

para manifestarem no prazo de 05 (cinco) dias, acerca do retorno dos 

autos do E. Tribunal de Justiça deste Estado. Campo Novo do Parecis-MT, 

Sexta-feira, 15 de Dezembro de 2017. Nilza Pereira Brant Gestora 

Judiciária

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000394-61.2017.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

MAIKON DOUGLAS CAMARGO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON RIBEIRO ALVES OAB - MT23093/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO DAL BOSCO OAB - MT0018673S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS DECISÃO Numero do 

Processo: 1000394-61.2017.8.11.0050 REQUERENTE: MAIKON DOUGLAS 

CAMARGO DOS SANTOS REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA 

SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS Vistos. Diante da divergência 

na documentação inerente as restrições exsitentes nos órgãos de 

proteção ao crédito constantes em nome do autor, CONVERTO O 

JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA, e determino que a parte autora traga aos 

autos os extratos do SPC/SERASA onde demonstrem de forma clara e 

precisa as restrições financeiras existentes em seu nome, no prazo de 10 

(dez) dias. Transcorrido o prazo, certifique-se. Após, conclusos para 

deliberação. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo. Campo Novo do Parecis - MT, 14 de Dezembro de 2017. CLAUDIA 

ANFFE NUNES DA CUNHA Juíza de Direito

Comarca de Campo Verde

Diretoria do Fórum

Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 133966 Nr: 7826-48.2017.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NSM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JFDR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ FOLETTO - OAB:5282

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que foi agendado pelo Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania, o dia 28/02/2018, às 13h30min, para realização da 

audiência de Conciliação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 136364 Nr: 8946-29.2017.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Oseias Gaudencio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Residencial Campo Verde Empreendimentos 

Imobiliarios LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Soares Bonifácio - 

OAB:16001/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que foi agendado pelo Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania, o dia 23/02/2018, às 16h30min, para realização da 

audiência de Conciliação.

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 82499 Nr: 2192-76.2014.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dirlene Fátima de Almeida Prado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV Financeira S/A Crédito, Financiamento e 

Investimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11482-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elizete Aparecida Oliveira 

Scatigna - OAB:12.090/MT

 Nos termos da legislação vigente Impulsiono os autos para intimação do 

Requerido no prazo de 15 (quinze) dias, para que se manifeste da petição 

de fls. 63.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 119186 Nr: 817-35.2017.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Maria de Lourdes Merlini Franzão

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA AMARANTE 

KANNEBLEY - OAB:12199

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono os presentes autos para 

intimação da parte autora, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se 

acerca dos Embargos de Declaração com Efeitos Infringentes, para o 

prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 34937 Nr: 1477-39.2011.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Credito de Livre Admissão de 

Associados Vale do Cerrado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Expedito Aparecido de Lima ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Antônio Dotto - 

OAB:4.628-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos Termos da legislação vigente e do Provimento n° 56/2007 - CGJ, 

IMPULSIONO estes autos para a INTIMAÇÃO DO REQUERENTE para, no 

prazo de 5 (cinco) dias, efetuar o pagamento da diligência do Oficial de 

Justiça para o cumprimento do mandado de intimação do requerido da 

audiência designada, conforme preceitua a tabela, devendo, para tanto, 

ser emitida a guia de pagamento no "site" do Tribunal de Justiça de Mato 

Groso (www.tjmt.jus.br), em emissão de guia "on line" (diligência, emissão 

de guia de diligência), devendo comprovar nos autos o pagamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 122028 Nr: 2067-06.2017.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Roberto Fernandes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Ferreira Garcia - 

OAB:7313

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono os presentes autos para 

intimação da parte autora, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se 

acerca dos Embargos de Declaração com Efeitos Infringentes, para o 

prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 138715 Nr: 10175-24.2017.811.0051

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: CSdSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RPL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Alexandre Viana - 

OAB:17947/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 10175-24.2017.811.0051 - 138715

Guarda

Despacho.

Vistos etc.

A fim de bem identificar a real situação envolvendo as Partes e, mais 

importante, de garantir a integridade do infante, EXPEÇA-SE mandado para 

realização de prévio estudo a ser cumprido na residência da Requerente.

Tal diligência deverá ser cumprida pela equipe interdisciplinar do juízo, no 

prazo de 24 horas.

Em seguida, ABRA-SE vistas dos autos ao Ministério Público para que 

aponha seu parecer.

Após, IMEDIATAMENTE concluso para análise do pedido liminar.

Cumpra-se inclusive no plantão judiciário.

Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 15 de dezembro de 2017.

Maria Lúcia Prati

Juíza de Direito em Substituição Legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 72124 Nr: 1113-33.2012.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Barros de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Luiza Amarante 

Kannebley - OAB:12.199-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS AS PARTES 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se acerca do retorno dos 

autos do Tribunal Regional Federal da 1a. Região, requerendo o que de 

direito para prosseguimento do feito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 16927 Nr: 2826-53.2006.811.0051

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agroindustrial Princesa Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Braz Francisco de Assis

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nicomedes Lindolfo Freitas 

Neto - OAB:9277/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marciano Oliveira Monteiro - 

OAB:13.308/MT, Valdir Ariones Pimpinati Júnior - OAB:6145-B

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS AS PARTES 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se acerca do retorno dos 

autos do E. Tribunal de Justiça, requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 13035 Nr: 2510-74.2005.811.0051

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lourival Almeida de Jesus

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Voine de Souza Neri 

- OAB:8740-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS AS PARTES 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se acerca do retorno dos 

autos do Tribunal Regional Federal da 1a. Região, requerendo o que de 

direito para prosseguimento do feito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 35421 Nr: 1961-54.2011.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dolores Walter da Conceição ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11482-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mariane Cardoso 

Macarevich - OAB:30264/RS, Rosângela da Rosa Correa - 

OAB:16.308-A

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS AS PARTES 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se acerca do retorno dos 

autos do E. Tribunal de Justiça, requerendo o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 70315 Nr: 3194-86.2011.811.0051

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DWdCM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rosangela Corrêa - 

OAB:OAB/RS 30.820
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11482-B

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS AS PARTES 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se acerca do retorno dos 

autos do E. Tribunal de Justiça, requerendo o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 74942 Nr: 3952-31.2012.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Divino Furtado Vargas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Centrais Elétricas Matogrossenses S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Murilo Espínola de Oliveira 

Lima - OAB:3127-1 - MT

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS AS PARTES 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se acerca do retorno dos 

autos do E. Tribunal de Justiça, requerendo o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 14980 Nr: 898-67.2006.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Braz Francisco de Assis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agroindustrial Princesa Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiano Moraes Pimpinati - 

OAB:6623-B/MT, Valdir Ariones Pimpinati Júnior - OAB:6145-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO OLIVEIRA 

MACHADO - OAB:9012

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS AS PARTES 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se acerca do retorno dos 

autos do E. Tribunal de Justiça, requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 103615 Nr: 603-78.2016.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cristiane de Oliveira da Cruz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SPE Amazon Construtora Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Ferreira Garcia - 

OAB:7313

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amanda Galvão Serra e 

Jurgielewicz - OAB:16.815/MS, Bruno Terence Romero R. G. Dias - 

OAB:9.381/MS, Julio Sergio Greguer Fernandes - OAB:11.540/MS

 Nos termos da legislação vigente Impulsiono os autos para intimação da 

parte requerida, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se acerca dos 

Embargos de Declaração, tendo em vista seu efeito Infringente.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 137913 Nr: 9764-78.2017.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Clevisson Guimarães Araujo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Residencial Campo Verde Empreendimentos 

Imobiliarios LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Soares Bonifácio - 

OAB:16001/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Consequentemente, DEFIRO parcialmente o pedido de consignação feito 

na inicial, autorizando o depósito mensal de R$ 385,38, tido por suficiente 

para a liberação das obrigações assumidas pela Parte Requerente.No 

ponto, rejeita-se a pretensão de, desde logo, proceder-se à compensação 

do suposto excesso já pago. É que, em relação a tais prestações, já 

quitadas, inexiste perigo de dano a autorizar a imediata compensação. 

Mais adequado, então, é que se reajustem as prestações a partir do 

presente momento, postergando para depois do trânsito em julgado a 

análise da pertinência de eventual abatimento.A Parte Requerente deverá 

efetuar o depósito mensal das prestações independentemente de nova 

autorização judicial, só sendo considerado em mora se deixar de assim 

proceder, caso em que se admitirá à Requerida a utilização dos meios 

comuns de defesa, aí incluídos o protesto da dívida e a anotação em 

cadastro de maus pagadores.(...).POSTERGO para o saneador, portanto, 

a análise do pedido de alteração dos encargos probatórios, embasada, 

evidentemente, não só na legislação consumerista (art. 6º, VIII, do CDC), 

como também no atual diploma processual (art. 373 do NCPC).CITE-SE a 

Requerida e INTIME-SE a Parte Requerente – esta só na pessoa de seu 

ilustre Procurador (art. 334, § 3º, do NCPC) –, a fim de que compareçam à 

audiência de conciliação a ser designada pelo Núcleo de Conciliação desta 

Comarca, sob pena de incorrerem em multa por ato atentatório à dignidade 

da justiça (art. 334, § 8º, do NCPC).Se impossível o acordo, e bem assim 

na hipótese de ausência, a Requerida poderá oferecer contestação no 

prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da data da audiência de 

conciliação (art. 335, I, do NCPC), sob pena de presunção de veracidade 

das alegações de fato feitas pela Parte contrária (art. 344 do NCPC). Por 

fim, nos termos do art. 99, § 3º, do NCPC, DEFIRO o pedido de gratuidade 

da Justiça.Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.Às 

providências.Campo Verde/MT, 13 de dezembro de 2017.Luciana Braga 

Simão TomazettiJuíza de Direito, em substituição legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 86230 Nr: 4230-61.2014.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paulo Cesar da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ EDUARDO LOPES JUNIOR - 

OAB:13879

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé, que INTIMO a parte autora para apresentar 

contrarrazões ao recurso de apelação interposto pela parte requerida, no 

prazo legal. É o que me cumpre.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 137576 Nr: 9588-02.2017.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Claudevar Barbosa da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Residencial Campo Verde Empreendimentos 

Imobiliários Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edison Gonçalves de Andrade 

Junior - OAB:22367/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Consequentemente, DEFIRO parcialmente o pedido de consignação feito 

na inicial, autorizando o depósito mensal de R$ 415,73, tido por suficiente 

para a liberação das obrigações assumidas pela Parte Requerente.No 

ponto, rejeita-se a pretensão de, desde logo, proceder-se à compensação 

do suposto excesso já pago. É que, em relação a tais prestações, já 

quitadas, inexiste perigo de dano a autorizar a imediata compensação. 

Mais adequado, então, é que se reajustem as prestações a partir do 

presente momento, postergando para depois do trânsito em julgado a 

análise da pertinência de eventual abatimento.A Parte Requerente deverá 

efetuar o depósito mensal das prestações independentemente de nova 

autorização judicial, só sendo considerado em mora se deixar de assim 

proceder, caso em que se admitirá à Requerida a utilização dos meios 

comuns de defesa, aí incluídos o protesto da dívida e a anotação em 

cadastro de maus pagadores.(...).POSTERGO para o saneador, portanto, 

a análise do pedido de alteração dos encargos probatórios, embasada, 

evidentemente, não só na legislação consumerista (art. 6º, VIII, do CDC), 

como também no atual diploma processual (art. 373 do NCPC).CITE-SE a 

Requerida e INTIME-SE a Parte Requerente – esta só na pessoa de seu 

ilustre Procurador (art. 334, § 3º, do NCPC) –, a fim de que compareçam à 

audiência de conciliação a ser designada pelo Núcleo de Conciliação desta 

Comarca, sob pena de incorrerem em multa por ato atentatório à dignidade 

da justiça (art. 334, § 8º, do NCPC).Se impossível o acordo, e bem assim 
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na hipótese de ausência, a Requerida poderá oferecer contestação no 

prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da data da audiência de 

conciliação (art. 335, I, do NCPC), sob pena de presunção de veracidade 

das alegações de fato feitas pela Parte contrária (art. 344 do NCPC). Por 

fim, nos termos do art. 99, § 3º, do NCPC, DEFIRO o pedido de gratuidade 

da Justiça.Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.Às 

providências.Campo Verde/MT, 05 de dezembro de 2017.Luciana Braga 

Simão TomazettiJuíza de Direito, em substituição legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 137586 Nr: 9602-83.2017.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jessica Furtuozo Malaquias

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Residencial Campo Verde Empreendimentos 

Imobiliarios LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Soares Bonifácio - 

OAB:16001/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Consequentemente, DEFIRO parcialmente o pedido de consignação feito 

na inicial, autorizando o depósito mensal de R$ 374,37, tido por suficiente 

para a liberação das obrigações assumidas pela Parte Requerente.No 

ponto, rejeita-se a pretensão de, desde logo, proceder-se à compensação 

do suposto excesso já pago. É que, em relação a tais prestações, já 

quitadas, inexiste perigo de dano a autorizar a imediata compensação. 

Mais adequado, então, é que se reajustem as prestações a partir do 

presente momento, postergando para depois do trânsito em julgado a 

análise da pertinência de eventual abatimento.A Parte Requerente deverá 

efetuar o depósito mensal das prestações independentemente de nova 

autorização judicial, só sendo considerado em mora se deixar de assim 

proceder, caso em que se admitirá à Requerida a utilização dos meios 

comuns de defesa, aí incluídos o protesto da dívida e a anotação em 

cadastro de maus pagadores.(...).POSTERGO para o saneador, portanto, 

a análise do pedido de alteração dos encargos probatórios, embasada, 

evidentemente, não só na legislação consumerista (art. 6º, VIII, do CDC), 

como também no atual diploma processual (art. 373 do NCPC).CITE-SE a 

Requerida e INTIME-SE a Parte Requerente – esta só na pessoa de seu 

ilustre Procurador (art. 334, § 3º, do NCPC) –, a fim de que compareçam à 

audiência de conciliação a ser designada pelo Núcleo de Conciliação desta 

Comarca, sob pena de incorrerem em multa por ato atentatório à dignidade 

da justiça (art. 334, § 8º, do NCPC).Se impossível o acordo, e bem assim 

na hipótese de ausência, a Requerida poderá oferecer contestação no 

prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da data da audiência de 

conciliação (art. 335, I, do NCPC), sob pena de presunção de veracidade 

das alegações de fato feitas pela Parte contrária (art. 344 do NCPC). Por 

fim, nos termos do art. 99, § 3º, do NCPC, DEFIRO o pedido de gratuidade 

da Justiça.Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.Às 

providências.Campo Verde/MT, 05 de dezembro de 2017.Luciana Braga 

Simão TomazettiJuíza de Direito, em substituição legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 138036 Nr: 9832-28.2017.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosangela Maria da Rocha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Residencial Campo Verde Empreendimentos 

Imobiliários Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edison Gonçalves de Andrade 

Junior - OAB:22367/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Consequentemente, DEFIRO parcialmente o pedido de consignação feito 

na inicial, autorizando o depósito mensal de R$ 408,95, tido por suficiente 

para a liberação das obrigações assumidas pela Parte Requerente.No 

ponto, rejeita-se a pretensão de, desde logo, proceder-se à compensação 

do suposto excesso já pago. É que, em relação a tais prestações, já 

quitadas, inexiste perigo de dano a autorizar a imediata compensação. 

Mais adequado, então, é que se reajustem as prestações a partir do 

presente momento, postergando para depois do trânsito em julgado a 

análise da pertinência de eventual abatimento.A Parte Requerente deverá 

efetuar o depósito mensal das prestações independentemente de nova 

autorização judicial, só sendo considerado em mora se deixar de assim 

proceder, caso em que se admitirá à Requerida a utilização dos meios 

comuns de defesa, aí incluídos o protesto da dívida e a anotação em 

cadastro de maus pagadores.(...).POSTERGO para o saneador, portanto, 

a análise do pedido de alteração dos encargos probatórios, embasada, 

evidentemente, não só na legislação consumerista (art. 6º, VIII, do CDC), 

como também no atual diploma processual (art. 373 do NCPC).CITE-SE a 

Requerida e INTIME-SE a Parte Requerente – esta só na pessoa de seu 

ilustre Procurador (art. 334, § 3º, do NCPC) –, a fim de que compareçam à 

audiência de conciliação a ser designada pelo Núcleo de Conciliação desta 

Comarca, sob pena de incorrerem em multa por ato atentatório à dignidade 

da justiça (art. 334, § 8º, do NCPC).Se impossível o acordo, e bem assim 

na hipótese de ausência, a Requerida poderá oferecer contestação no 

prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da data da audiência de 

conciliação (art. 335, I, do NCPC), sob pena de presunção de veracidade 

das alegações de fato feitas pela Parte contrária (art. 344 do NCPC). Por 

fim, nos termos do art. 99, § 3º, do NCPC, DEFIRO o pedido de gratuidade 

da Justiça.Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.Às 

providências.Campo Verde/MT, 13 de dezembro de 2017.Luciana Braga 

Simão TomazettiJuíza de Direito, em substituição legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 138388 Nr: 9993-38.2017.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdeir José Cocco Folgiarini

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Residencial Campo Verde Empreendimentos 

Imobiliarios LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Soares Bonifácio - 

OAB:16001/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Consequentemente, DEFIRO parcialmente o pedido de consignação feito 

na inicial, autorizando o depósito mensal de R$ 385,38, tido por suficiente 

para a liberação das obrigações assumidas pela Parte Requerente.No 

ponto, rejeita-se a pretensão de, desde logo, proceder-se à compensação 

do suposto excesso já pago. É que, em relação a tais prestações, já 

quitadas, inexiste perigo de dano a autorizar a imediata compensação. 

Mais adequado, então, é que se reajustem as prestações a partir do 

presente momento, postergando para depois do trânsito em julgado a 

análise da pertinência de eventual abatimento.A Parte Requerente deverá 

efetuar o depósito mensal das prestações independentemente de nova 

autorização judicial, só sendo considerado em mora se deixar de assim 

proceder, caso em que se admitirá à Requerida a utilização dos meios 

comuns de defesa, aí incluídos o protesto da dívida e a anotação em 

cadastro de maus pagadores.(...).POSTERGO para o saneador, portanto, 

a análise do pedido de alteração dos encargos probatórios, embasada, 

evidentemente, não só na legislação consumerista (art. 6º, VIII, do CDC), 

como também no atual diploma processual (art. 373 do NCPC).CITE-SE a 

Requerida e INTIME-SE a Parte Requerente – esta só na pessoa de seu 

ilustre Procurador (art. 334, § 3º, do NCPC) –, a fim de que compareçam à 

audiência de conciliação a ser designada pelo Núcleo de Conciliação desta 

Comarca, sob pena de incorrerem em multa por ato atentatório à dignidade 

da justiça (art. 334, § 8º, do NCPC).Se impossível o acordo, e bem assim 

na hipótese de ausência, a Requerida poderá oferecer contestação no 

prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da data da audiência de 

conciliação (art. 335, I, do NCPC), sob pena de presunção de veracidade 

das alegações de fato feitas pela Parte contrária (art. 344 do NCPC). Por 

fim, nos termos do art. 99, § 3º, do NCPC, DEFIRO o pedido de gratuidade 

da Justiça.Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.Às 

providências.Campo Verde/MT, 13 de dezembro de 2017.Luciana Braga 

Simão TomazettiJuíza de Direito, em substituição legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 136859 Nr: 9215-68.2017.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Manoel Pereira Magalhães Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Residencial Campo Verde Empreendimentos 

Imobiliarios LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Soares Bonifácio - 
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OAB:16001/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Consequentemente, DEFIRO parcialmente o pedido de consignação feito 

na inicial, autorizando o depósito mensal de R$ 396,39, tido por suficiente 

para a liberação das obrigações assumidas pela Parte Requerente.No 

ponto, rejeita-se a pretensão de, desde logo, proceder-se à compensação 

do suposto excesso já pago. É que, em relação a tais prestações, já 

quitadas, inexiste perigo de dano a autorizar a imediata compensação. 

Mais adequado, então, é que se reajustem as prestações a partir do 

presente momento, postergando para depois do trânsito em julgado a 

análise da pertinência de eventual abatimento.A Parte Requerente deverá 

efetuar o depósito mensal das prestações independentemente de nova 

autorização judicial, só sendo considerado em mora se deixar de assim 

proceder, caso em que se admitirá à Requerida a utilização dos meios 

comuns de defesa, aí incluídos o protesto da dívida e a anotação em 

cadastro de maus pagadores.(...).POSTERGO para o saneador, portanto, 

a análise do pedido de alteração dos encargos probatórios, embasada, 

evidentemente, não só na legislação consumerista (art. 6º, VIII, do CDC), 

como também no atual diploma processual (art. 373 do NCPC).CITE-SE a 

Requerida e INTIME-SE a Parte Requerente – esta só na pessoa de seu 

ilustre Procurador (art. 334, § 3º, do NCPC) –, a fim de que compareçam à 

audiência de conciliação a ser designada pelo Núcleo de Conciliação desta 

Comarca, sob pena de incorrerem em multa por ato atentatório à dignidade 

da justiça (art. 334, § 8º, do NCPC).Se impossível o acordo, e bem assim 

na hipótese de ausência, a Requerida poderá oferecer contestação no 

prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da data da audiência de 

conciliação (art. 335, I, do NCPC), sob pena de presunção de veracidade 

das alegações de fato feitas pela Parte contrária (art. 344 do NCPC). Por 

fim, nos termos do art. 99, § 3º, do NCPC, DEFIRO o pedido de gratuidade 

da Justiça.Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.Às 

providências.Campo Verde/MT, 05 de dezembro de 2017.Luciana Braga 

Simão TomazettiJuíza de Direito, em substituição legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 137047 Nr: 9320-45.2017.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eduardo Oliveira Brandão

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Residencial Campo Verde Empreendimentos 

Imobiliarios LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Soares Bonifácio - 

OAB:16001/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Consequentemente, DEFIRO parcialmente o pedido de consignação feito 

na inicial, autorizando o depósito mensal de R$ 385,38, tido por suficiente 

para a liberação das obrigações assumidas pela Parte Requerente.No 

ponto, rejeita-se a pretensão de, desde logo, proceder-se à compensação 

do suposto excesso já pago. É que, em relação a tais prestações, já 

quitadas, inexiste perigo de dano a autorizar a imediata compensação. 

Mais adequado, então, é que se reajustem as prestações a partir do 

presente momento, postergando para depois do trânsito em julgado a 

análise da pertinência de eventual abatimento.A Parte Requerente deverá 

efetuar o depósito mensal das prestações independentemente de nova 

autorização judicial, só sendo considerado em mora se deixar de assim 

proceder, caso em que se admitirá à Requerida a utilização dos meios 

comuns de defesa, aí incluídos o protesto da dívida e a anotação em 

cadastro de maus pagadores.(...).POSTERGO para o saneador, portanto, 

a análise do pedido de alteração dos encargos probatórios, embasada, 

evidentemente, não só na legislação consumerista (art. 6º, VIII, do CDC), 

como também no atual diploma processual (art. 373 do NCPC).CITE-SE a 

Requerida e INTIME-SE a Parte Requerente – esta só na pessoa de seu 

ilustre Procurador (art. 334, § 3º, do NCPC) –, a fim de que compareçam à 

audiência de conciliação a ser designada pelo Núcleo de Conciliação desta 

Comarca, sob pena de incorrerem em multa por ato atentatório à dignidade 

da justiça (art. 334, § 8º, do NCPC).Se impossível o acordo, e bem assim 

na hipótese de ausência, a Requerida poderá oferecer contestação no 

prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da data da audiência de 

conciliação (art. 335, I, do NCPC), sob pena de presunção de veracidade 

das alegações de fato feitas pela Parte contrária (art. 344 do NCPC). Por 

fim, nos termos do art. 99, § 3º, do NCPC, DEFIRO o pedido de gratuidade 

da Justiça.Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.Às 

providências.Campo Verde/MT, 05 de dezembro de 2017.Luciana Braga 

Simão TomazettiJuíza de Direito, em substituição legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 137186 Nr: 9403-61.2017.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Patricia Oliveira Mateus

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Residencial Campo Verde Empreendimentos 

Imobiliarios LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Soares Bonifácio - 

OAB:16001/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Consequentemente, DEFIRO parcialmente o pedido de consignação feito 

na inicial, autorizando o depósito mensal de R$ 407,40, tido por suficiente 

para a liberação das obrigações assumidas pela Parte Requerente.No 

ponto, rejeita-se a pretensão de, desde logo, proceder-se à compensação 

do suposto excesso já pago. É que, em relação a tais prestações, já 

quitadas, inexiste perigo de dano a autorizar a imediata compensação. 

Mais adequado, então, é que se reajustem as prestações a partir do 

presente momento, postergando para depois do trânsito em julgado a 

análise da pertinência de eventual abatimento.A Parte Requerente deverá 

efetuar o depósito mensal das prestações independentemente de nova 

autorização judicial, só sendo considerado em mora se deixar de assim 

proceder, caso em que se admitirá à Requerida a utilização dos meios 

comuns de defesa, aí incluídos o protesto da dívida e a anotação em 

cadastro de maus pagadores.(...).POSTERGO para o saneador, portanto, 

a análise do pedido de alteração dos encargos probatórios, embasada, 

evidentemente, não só na legislação consumerista (art. 6º, VIII, do CDC), 

como também no atual diploma processual (art. 373 do NCPC).CITE-SE a 

Requerida e INTIME-SE a Parte Requerente – esta só na pessoa de seu 

ilustre Procurador (art. 334, § 3º, do NCPC) –, a fim de que compareçam à 

audiência de conciliação a ser designada pelo Núcleo de Conciliação desta 

Comarca, sob pena de incorrerem em multa por ato atentatório à dignidade 

da justiça (art. 334, § 8º, do NCPC).Se impossível o acordo, e bem assim 

na hipótese de ausência, a Requerida poderá oferecer contestação no 

prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da data da audiência de 

conciliação (art. 335, I, do NCPC), sob pena de presunção de veracidade 

das alegações de fato feitas pela Parte contrária (art. 344 do NCPC). Por 

fim, nos termos do art. 99, § 3º, do NCPC, DEFIRO o pedido de gratuidade 

da Justiça.Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.Às 

providências.Campo Verde/MT, 05 de dezembro de 2017.Luciana Braga 

Simão TomazettiJuíza de Direito, em substituição legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 137224 Nr: 9420-97.2017.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Domingos Lima Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Residencial Campo Verde Empreendimentos 

Imobiliarios LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Soares Bonifácio - 

OAB:16001/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Consequentemente, DEFIRO parcialmente o pedido de consignação feito 

na inicial, autorizando o depósito mensal de R$ 396,39, tido por suficiente 

para a liberação das obrigações assumidas pela Parte Requerente.No 

ponto, rejeita-se a pretensão de, desde logo, proceder-se à compensação 

do suposto excesso já pago. É que, em relação a tais prestações, já 

quitadas, inexiste perigo de dano a autorizar a imediata compensação. 

Mais adequado, então, é que se reajustem as prestações a partir do 

presente momento, postergando para depois do trânsito em julgado a 

análise da pertinência de eventual abatimento.A Parte Requerente deverá 

efetuar o depósito mensal das prestações independentemente de nova 

autorização judicial, só sendo considerado em mora se deixar de assim 

proceder, caso em que se admitirá à Requerida a utilização dos meios 

comuns de defesa, aí incluídos o protesto da dívida e a anotação em 

cadastro de maus pagadores.(...).POSTERGO para o saneador, portanto, 

a análise do pedido de alteração dos encargos probatórios, embasada, 

evidentemente, não só na legislação consumerista (art. 6º, VIII, do CDC), 
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como também no atual diploma processual (art. 373 do NCPC).CITE-SE a 

Requerida e INTIME-SE a Parte Requerente – esta só na pessoa de seu 

ilustre Procurador (art. 334, § 3º, do NCPC) –, a fim de que compareçam à 

audiência de conciliação a ser designada pelo Núcleo de Conciliação desta 

Comarca, sob pena de incorrerem em multa por ato atentatório à dignidade 

da justiça (art. 334, § 8º, do NCPC).Se impossível o acordo, e bem assim 

na hipótese de ausência, a Requerida poderá oferecer contestação no 

prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da data da audiência de 

conciliação (art. 335, I, do NCPC), sob pena de presunção de veracidade 

das alegações de fato feitas pela Parte contrária (art. 344 do NCPC). Por 

fim, nos termos do art. 99, § 3º, do NCPC, DEFIRO o pedido de gratuidade 

da Justiça.Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.Às 

providências.Campo Verde/MT, 05 de dezembro de 2017.Luciana Braga 

Simão TomazettiJuíza de Direito, em substituição legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 138417 Nr: 10007-22.2017.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Isolina Alves Moreira Guimarães

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Residencial Campo Verde Empreendimentos 

Imobiliarios LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Soares Bonifácio - 

OAB:16001/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Consequentemente, DEFIRO parcialmente o pedido de consignação feito 

na inicial, autorizando o depósito mensal de R$ 385,38, tido por suficiente 

para a liberação das obrigações assumidas pela Parte Requerente.No 

ponto, rejeita-se a pretensão de, desde logo, proceder-se à compensação 

do suposto excesso já pago. É que, em relação a tais prestações, já 

quitadas, inexiste perigo de dano a autorizar a imediata compensação. 

Mais adequado, então, é que se reajustem as prestações a partir do 

presente momento, postergando para depois do trânsito em julgado a 

análise da pertinência de eventual abatimento.A Parte Requerente deverá 

efetuar o depósito mensal das prestações independentemente de nova 

autorização judicial, só sendo considerado em mora se deixar de assim 

proceder, caso em que se admitirá à Requerida a utilização dos meios 

comuns de defesa, aí incluídos o protesto da dívida e a anotação em 

cadastro de maus pagadores.(...).POSTERGO para o saneador, portanto, 

a análise do pedido de alteração dos encargos probatórios, embasada, 

evidentemente, não só na legislação consumerista (art. 6º, VIII, do CDC), 

como também no atual diploma processual (art. 373 do NCPC).CITE-SE a 

Requerida e INTIME-SE a Parte Requerente – esta só na pessoa de seu 

ilustre Procurador (art. 334, § 3º, do NCPC) –, a fim de que compareçam à 

audiência de conciliação a ser designada pelo Núcleo de Conciliação desta 

Comarca, sob pena de incorrerem em multa por ato atentatório à dignidade 

da justiça (art. 334, § 8º, do NCPC).Se impossível o acordo, e bem assim 

na hipótese de ausência, a Requerida poderá oferecer contestação no 

prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da data da audiência de 

conciliação (art. 335, I, do NCPC), sob pena de presunção de veracidade 

das alegações de fato feitas pela Parte contrária (art. 344 do NCPC). Por 

fim, nos termos do art. 99, § 3º, do NCPC, DEFIRO o pedido de gratuidade 

da Justiça.Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.Às 

providências.Campo Verde/MT, 13 de dezembro de 2017.Luciana Braga 

Simão TomazettiJuíza de Direito, em substituição legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 138450 Nr: 10022-88.2017.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nilton Cezar Vital

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Residencial Campo Verde Empreendimentos 

Imobiliarios LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Soares Bonifácio - 

OAB:16001/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Consequentemente, DEFIRO parcialmente o pedido de consignação feito 

na inicial, autorizando o depósito mensal de R$ 420,06, tido por suficiente 

para a liberação das obrigações assumidas pela Parte Requerente.No 

ponto, rejeita-se a pretensão de, desde logo, proceder-se à compensação 

do suposto excesso já pago. É que, em relação a tais prestações, já 

quitadas, inexiste perigo de dano a autorizar a imediata compensação. 

Mais adequado, então, é que se reajustem as prestações a partir do 

presente momento, postergando para depois do trânsito em julgado a 

análise da pertinência de eventual abatimento.A Parte Requerente deverá 

efetuar o depósito mensal das prestações independentemente de nova 

autorização judicial, só sendo considerado em mora se deixar de assim 

proceder, caso em que se admitirá à Requerida a utilização dos meios 

comuns de defesa, aí incluídos o protesto da dívida e a anotação em 

cadastro de maus pagadores.(...).POSTERGO para o saneador, portanto, 

a análise do pedido de alteração dos encargos probatórios, embasada, 

evidentemente, não só na legislação consumerista (art. 6º, VIII, do CDC), 

como também no atual diploma processual (art. 373 do NCPC).CITE-SE a 

Requerida e INTIME-SE a Parte Requerente – esta só na pessoa de seu 

ilustre Procurador (art. 334, § 3º, do NCPC) –, a fim de que compareçam à 

audiência de conciliação a ser designada pelo Núcleo de Conciliação desta 

Comarca, sob pena de incorrerem em multa por ato atentatório à dignidade 

da justiça (art. 334, § 8º, do NCPC).Se impossível o acordo, e bem assim 

na hipótese de ausência, a Requerida poderá oferecer contestação no 

prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da data da audiência de 

conciliação (art. 335, I, do NCPC), sob pena de presunção de veracidade 

das alegações de fato feitas pela Parte contrária (art. 344 do NCPC). Por 

fim, nos termos do art. 99, § 3º, do NCPC, DEFIRO o pedido de gratuidade 

da Justiça.Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.Às 

providências.Campo Verde/MT, 13 de dezembro de 2017.Luciana Braga 

Simão TomazettiJuíza de Direito, em substituição legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 138531 Nr: 10074-84.2017.811.0051

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Devair da Silva Pontes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Archanjo Dama Filho - 

OAB:OAB/MT 4482/0, Marcelo Brasil Saliba - OAB:11.546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, DETERMINO a intimação da parte autora para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, sanar o vício relativo à constituição em mora do 

devedor, bem como retificar o valor da causa e recolher as custas 

complementares, sob pena de extinção do processo, com fulcro no art. 

321 , parágrafo único, do novo Código de Processo 

Civil.INTIME-SE.CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.Campo Verde, 14 

de dezembro de 2017.MARIA LÚCIA PRATI Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 138598 Nr: 10106-89.2017.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Welter Silva de Jesus

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Residencial Campo Verde Empreendimentos 

Imobiliarios LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Soares Bonifácio - 

OAB:16001/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Consequentemente, DEFIRO parcialmente o pedido de consignação feito 

na inicial, autorizando o depósito mensal de R$ 385,38, tido por suficiente 

para a liberação das obrigações assumidas pela Parte Requerente.No 

ponto, rejeita-se a pretensão de, desde logo, proceder-se à compensação 

do suposto excesso já pago. É que, em relação a tais prestações, já 

quitadas, inexiste perigo de dano a autorizar a imediata compensação. 

Mais adequado, então, é que se reajustem as prestações a partir do 

presente momento, postergando para depois do trânsito em julgado a 

análise da pertinência de eventual abatimento.A Parte Requerente deverá 

efetuar o depósito mensal das prestações independentemente de nova 

autorização judicial, só sendo considerado em mora se deixar de assim 

proceder, caso em que se admitirá à Requerida a utilização dos meios 

comuns de defesa, aí incluídos o protesto da dívida e a anotação em 

cadastro de maus pagadores.(...).POSTERGO para o saneador, portanto, 

a análise do pedido de alteração dos encargos probatórios, embasada, 
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evidentemente, não só na legislação consumerista (art. 6º, VIII, do CDC), 

como também no atual diploma processual (art. 373 do NCPC).CITE-SE a 

Requerida e INTIME-SE a Parte Requerente – esta só na pessoa de seu 

ilustre Procurador (art. 334, § 3º, do NCPC) –, a fim de que compareçam à 

audiência de conciliação a ser designada pelo Núcleo de Conciliação desta 

Comarca, sob pena de incorrerem em multa por ato atentatório à dignidade 

da justiça (art. 334, § 8º, do NCPC).Se impossível o acordo, e bem assim 

na hipótese de ausência, a Requerida poderá oferecer contestação no 

prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da data da audiência de 

conciliação (art. 335, I, do NCPC), sob pena de presunção de veracidade 

das alegações de fato feitas pela Parte contrária (art. 344 do NCPC). Por 

fim, nos termos do art. 99, § 3º, do NCPC, DEFIRO o pedido de gratuidade 

da Justiça.Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.Às 

providências.Campo Verde/MT, 13 de dezembro de 2017.Luciana Braga 

Simão TomazettiJuíza de Direito, em substituição legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 79803 Nr: 245-84.2014.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Naira Aparecida Gomes Calado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC Bank Brasil S/A - Banco Múltiplo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flávio Luciano de Tarson 

Huergo Bauermeister - OAB:7328-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Flávia Pereira 

Guimarães - OAB:105.287/MG, Felipe Gazola Vieira Marques - 

OAB:76.696/MG, Fernando Augusto Vieira Figueiredo - 

OAB:7627-A/MT

 INTIMO a parte Executada na pessoa de seu procurador, para 

manifestar-se no prazo de 5 (cinco)dias acerca da juntada de fls, 

250/253, e requerer o que entender de direito. É o que me cumpre.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 126776 Nr: 4213-20.2017.811.0051

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gonçalo Aparecido Pereira, Hurbano Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa de Credito de Livre Admissão de 

Associados Vale do Cerrado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAYARA LORAYNE ROSA LIMA - 

OAB:21990/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marco Antônio Dotto - 

OAB:4.628-A/MT

 INTIMO a parte embargante para manifetar-se acerca da impugnação, 

requerendo o que entender de direito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 138445 Nr: 10018-51.2017.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cristiano Marcilio Magalhães Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Residencial Campo Verde Empreendimentos 

Imobiliarios LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Soares Bonifácio - 

OAB:16001/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Consequentemente, DEFIRO parcialmente o pedido de consignação feito 

na inicial, autorizando o depósito mensal de R$ 385,38, tido por suficiente 

para a liberação das obrigações assumidas pela Parte Requerente.No 

ponto, rejeita-se a pretensão de, desde logo, proceder-se à compensação 

do suposto excesso já pago. É que, em relação a tais prestações, já 

quitadas, inexiste perigo de dano a autorizar a imediata compensação. 

Mais adequado, então, é que se reajustem as prestações a partir do 

presente momento, postergando para depois do trânsito em julgado a 

análise da pertinência de eventual abatimento.A Parte Requerente deverá 

efetuar o depósito mensal das prestações independentemente de nova 

autorização judicial, só sendo considerado em mora se deixar de assim 

proceder, caso em que se admitirá à Requerida a utilização dos meios 

comuns de defesa, aí incluídos o protesto da dívida e a anotação em 

cadastro de maus pagadores.(...).POSTERGO para o saneador, portanto, 

a análise do pedido de alteração dos encargos probatórios, embasada, 

evidentemente, não só na legislação consumerista (art. 6º, VIII, do CDC), 

como também no atual diploma processual (art. 373 do NCPC).CITE-SE a 

Requerida e INTIME-SE a Parte Requerente – esta só na pessoa de seu 

ilustre Procurador (art. 334, § 3º, do NCPC) –, a fim de que compareçam à 

audiência de conciliação a ser designada pelo Núcleo de Conciliação desta 

Comarca, sob pena de incorrerem em multa por ato atentatório à dignidade 

da justiça (art. 334, § 8º, do NCPC).Se impossível o acordo, e bem assim 

na hipótese de ausência, a Requerida poderá oferecer contestação no 

prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da data da audiência de 

conciliação (art. 335, I, do NCPC), sob pena de presunção de veracidade 

das alegações de fato feitas pela Parte contrária (art. 344 do NCPC). Por 

fim, nos termos do art. 99, § 3º, do NCPC, DEFIRO o pedido de gratuidade 

da Justiça.Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.Às 

providências.Campo Verde/MT, 13 de dezembro de 2017.Luciana Braga 

Simão TomazettiJuíza de Direito, em substituição legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 138446 Nr: 10019-36.2017.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Beatriz Magalhães Brito

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Residencial Campo Verde Empreendimentos 

Imobiliarios LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Soares Bonifácio - 

OAB:16001/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Consequentemente, DEFIRO parcialmente o pedido de consignação feito 

na inicial, autorizando o depósito mensal de R$ 385,38, tido por suficiente 

para a liberação das obrigações assumidas pela Parte Requerente.No 

ponto, rejeita-se a pretensão de, desde logo, proceder-se à compensação 

do suposto excesso já pago. É que, em relação a tais prestações, já 

quitadas, inexiste perigo de dano a autorizar a imediata compensação. 

Mais adequado, então, é que se reajustem as prestações a partir do 

presente momento, postergando para depois do trânsito em julgado a 

análise da pertinência de eventual abatimento.A Parte Requerente deverá 

efetuar o depósito mensal das prestações independentemente de nova 

autorização judicial, só sendo considerado em mora se deixar de assim 

proceder, caso em que se admitirá à Requerida a utilização dos meios 

comuns de defesa, aí incluídos o protesto da dívida e a anotação em 

cadastro de maus pagadores.(...).POSTERGO para o saneador, portanto, 

a análise do pedido de alteração dos encargos probatórios, embasada, 

evidentemente, não só na legislação consumerista (art. 6º, VIII, do CDC), 

como também no atual diploma processual (art. 373 do NCPC).CITE-SE a 

Requerida e INTIME-SE a Parte Requerente – esta só na pessoa de seu 

ilustre Procurador (art. 334, § 3º, do NCPC) –, a fim de que compareçam à 

audiência de conciliação a ser designada pelo Núcleo de Conciliação desta 

Comarca, sob pena de incorrerem em multa por ato atentatório à dignidade 

da justiça (art. 334, § 8º, do NCPC).Se impossível o acordo, e bem assim 

na hipótese de ausência, a Requerida poderá oferecer contestação no 

prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da data da audiência de 

conciliação (art. 335, I, do NCPC), sob pena de presunção de veracidade 

das alegações de fato feitas pela Parte contrária (art. 344 do NCPC). Por 

fim, nos termos do art. 99, § 3º, do NCPC, DEFIRO o pedido de gratuidade 

da Justiça.Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.Às 

providências.Campo Verde/MT, 13 de dezembro de 2017.Luciana Braga 

Simão TomazettiJuíza de Direito, em substituição legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 131788 Nr: 6759-48.2017.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa dos Cotonicultores de Campo Verde

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Renata Faria Zandonadi, Benjamim Zandonadi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA IRNA SCHNEIDER MARX 

- OAB:6131/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandro Panosso - 

OAB:6136-B/MT

 INTIMO a parte requerida da sentença homologatória: "... Vistos em 
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correição. Trata-se de ação ordinária de cobrança, proposta pela 

COOPERATIVA DOS COTONICULTORES DE CAMPO VERDE em face de 

RENATA FARIA ZANDONADI, ambas devidamente qualificadas. Extrai-se 

dos autos que as partes se compuseram, nos termos do acordo de Ref. 

28, postulando pela sua homologação e suspensão até o dia 14/11/2017. É 

o relatório. FUNDAMENTO e DECIDO. De início, pertinente registrar que 

sendo disponíveis os direitos pleiteados nos presentes autos, o caso é de 

homologação do pactuado. Todavia, vislumbra-se não ser o caso de 

suspensão do feito e sim extinção. E o primeiro argumento que dá suporte 

a essa assertiva centraliza-se no fato de que as partes já pactuaram as 

consequências para o inadimplemento, cuja exigência deverá ser buscada 

em cumprimento de sentença. Diante do exposto, HOMOLOGO o acordo 

entabulado entre as partes e, por consequência, JULGO EXTINTO o 

presente feito, COM RESOLUÇÃO do mérito, nos termos do artigo 487, III, 

“b” do NCPC. Custas remanescentes pela parte requerida e honorários 

conforme pactuado (ref. 28). CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. 

Campo Verde - MT, 29 de novembro de 2017. MARIA LÚCIA PRATI Juíza 

de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 138618 Nr: 10115-51.2017.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gaspar Delfino de Andrade

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIA PENHA OLIVEIRA DIAS 

CARDOSO - OAB:12617B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 10115-51.2017.811.0051 (Código 138618).

Ação de Aposentadoria por Idade Rural.

Vistos etc.

Extrai-se dos autos que o presente veio concluso para recebimento da 

inicial com a digitalização incompleta da respectiva peça.

Assim, DETERMINO seja sanada a inconsistência acima apontada com a 

consequente juntada dos registros pertinentes.

INTIME-SE.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

Campo Verde, 14 de dezembro de 2017.

MARIA LÚCIA PRATI

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 110881 Nr: 2839-03.2016.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valmor Dourado & Cia Ltda - ME, Valmor Dourado, 

Celma Pereira da Costa Dourado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11482-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 2839-03.2016.811.0051 (110881).

Ação Revisional

Vistos etc.

De proêmio, INDEFIRO o pedido de suspensão formulada na Ref. 18, eis 

que desde o requerimento já decorreu prazo superior ao formulado e, via 

de consequência, DETERMINO a intimação da parte autora para 

cumprimento da determinação de Ref. 14, consignando-se em que caso de 

inércia a inicial será indeferida, nos termos do art. 320 e 321, § único, do 

NCPC.

No mais, considerando que há lembrete no Sistema Apolo, mencionando 

que existe documento a ser carreado ao feito, ORDENO a juntada do 

referido petitório e, sendo o comprovante de pagamento de custas, 

retornem os autos imediatamente conclusos.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Campo Verde, 14 de dezembro de 2017.

MARIA LÚCIA PRATI

Juíza de Direito

3ª Vara

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 126123 Nr: 3902-29.2017.811.0051

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Divino Rodrigues de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leví Moroz - OAB:6402-A/MT

 Impulsiono os autos a expedição de matéria para imprensa a fim de intimar 

a defesa para apresentar alegações finais, no prazo de 05(cinco)dias.É o 

que me cumpre certificar.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010643-85.2013.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO MANCUSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO SOARES BONIFACIO OAB - MT0016001A (ADVOGADO)

RICARDO ALEXANDRE VIANA OAB - MT0017947A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDERSON LANGER (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO Certifico que, analisando os autos constatei que a diligência no 

ID: 10199797 não refere ao mandado expedido no ID: 9913660, pois o 

endereço é diverso do constante do citado mando de citação. Que no 

Termo de audiência juntado no ID: 10681870 constou que o requerido não 

fora localizado e que a parte autora saiu intimada para indicar novo 

endereço. Por essa razão, impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora 

para no prazo legal, se manifestar requerendo o que enbteder de direito. É 

o que me cumpre. MARIA DIVINA ALVES FEITOSA Gestora Jud. Substituta

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010899-57.2015.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ROSILEY MADALOSSO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HEBER SUTILI OAB - PR39372 (ADVOGADO)

TELMA RACHEL CANDIL OAB - MT10292-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DECOLAR. COM LTDA. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARILIA MICKEL MIYAMOTO OAB - SP0271431S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Decisão. Vistos etc. Na forma do artigo 513, § 2º, do CPC, intime-se o(a) 

executado)(a) para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor 

indicado no demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, conforme 

pedido e cálculo de ID 8674667 e 8674669. Fica a parte executada 

advertida de que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o 

pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, sua impugnação. Não ocorrendo pagamento voluntário no 

prazo do artigo 523 do CPC, o débito será acrescido de multa de dez por 

cento. Ademais, não efetuado o pagamento voluntário no prazo de 15 

(quinze) dias, independentemente de nova intimação do credor, poderá a 

parte exequente efetuar pedido de penhora on line (bacenjud). Por fim, 

certificado o trânsito em julgado da decisão e transcorrido o prazo do art. 

523, a parte exequente poderá requerer diretamente à serventia a 

expedição de certidão, nos termos do art. 517 do CPC, que servirá também 

aos fins previstos no art. 782, §3º, todos do Código de Processo Civil. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Campo Verde-MT, 

11 de setembro de 2017. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010899-57.2015.8.11.0051
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Parte(s) Polo Ativo:

ROSILEY MADALOSSO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HEBER SUTILI OAB - PR39372 (ADVOGADO)

TELMA RACHEL CANDIL OAB - MT10292-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DECOLAR. COM LTDA. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARILIA MICKEL MIYAMOTO OAB - SP0271431S (ADVOGADO)

 

Tendo em vista o cumprimento da obrigação por parte da requerida, 

impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para que se manifeste e 

requeira o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010899-57.2015.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ROSILEY MADALOSSO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HEBER SUTILI OAB - PR39372 (ADVOGADO)

TELMA RACHEL CANDIL OAB - MT10292-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DECOLAR. COM LTDA. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARILIA MICKEL MIYAMOTO OAB - SP0271431S (ADVOGADO)

 

Tendo em vista o cumprimento da obrigação por parte da requerida, 

impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para que se manifeste e 

requeira o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000319-19.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

EDIMILSON SILVA LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE ADAELSIO DA CRUZ OAB - MT0008028A (ADVOGADO)

DANIELA IVO DOS SANTOS OAB - MT20489/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE CAMPO VERDE S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT0004705A (ADVOGADO)

 

Certifico que os embargos de declaração opostos são tempestivos. Ato 

contínuo, impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para que 

apresente suas contrarrazões.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000083-04.2016.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

CONFINAMENTO E RACOES NADIR LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FOLETTO OAB - MT0005282A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

E C P LETISTEL SERVICOS DE CATALOGOS TELEFONICOS LTDA - ME 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEANDRO CASSEMIRO DE OLIVEIRA OAB - SP0153170A (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte requerente na pessoa de seu procurador, para 

que se manifeste requerendo o que entender de direito, a fim de dar 

andamento ao feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001001-71.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

MAQUELLEN TRAJANO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE VIANA OAB - MT0017947A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE CAMPO GRANDE LTDA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte requerente, na pessoa de seu procurador, para 

comparecer à Audiência de Conciliação designada para o dia 20/03/2018, 

às 10:20 na sede do Juizado Especial Cível e Criminal de Campo Verde - 

MT. Cientifico-o (a) de que o não comparecimento implicará em 

arquivamento e condenação nas custas processuais, nos termos da Lei.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010918-34.2013.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

CLEIA GONCALVES DA SILVA PORTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO FERREIRA GARCIA OAB - MT0007313A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

R. C. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

KARINA OLIVEIRA ALVES OAB - MT0016060A-O (ADVOGADO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Certifico que, considerando os 

princípios da simplicidade, da informalidade, da economia processual e da 

celeridade que regem os Juizados Especiais, considerando ainda, a 

manifestação da requerida, impulsiono o feito a fim de intimar a parte 

autora, para no prazo legal, requerer o que entender de direito. É o que me 

cumpre. MARIA DIVINA ALVES FEITOSA Gestora Judiciária Substituta

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001001-71.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

MAQUELLEN TRAJANO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE VIANA OAB - MT0017947A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE CAMPO GRANDE LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1001001-71.2017.8.11.0051 Decisão. Vistos etc. - Da Aplicação 

do CDC: Ressalto que ao caso em questão merecem ser aplicadas as 

normas consumeristas, posto que clara a relação de consumo entre as 

partes, conforme se verifica pela redação do artigo 2º do CDC. “Art. 2° 

Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto 

ou serviço como destinatário final.” - Da Inversão do Ônus da Prova: A 

aplicação do Código de Defesa do Consumidor merece ser analisada 

nesse momento processual, eis que, admitidas as normas consumeristas, 

cumpre observar as importantes consequências processuais. Com efeito, 

a aplicação do CDC permite, caso sejam preenchidos os requisitos, a 

inversão do ônus da prova, modificando, dessa feita, as tarefas 

processuais de cada uma das partes, previstas, via de regra, no art. 373 

do NCPC: “Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato 

constitutivo de seu direito; II - ao réu, quanto à existência de fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. § 1o Nos casos 

previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à 

impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos 

termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato 

contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde 

que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a 

oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído. § 2o A 

decisão prevista no § 1o deste artigo não pode gerar situação em que a 

desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente 

difícil. § 3o A distribuição diversa do ônus da prova também pode ocorrer 

por convenção das partes, salvo quando: I - recair sobre direito 

indisponível da parte; II - tornar excessivamente difícil a uma parte o 

exercício do direito. § 4o A convenção de que trata o § 3o pode ser 

celebrada antes ou durante o processo.” O Magistrado, portanto, caso 

entenda aplicável a inversão do ônus da prova, deve manifestar-se desde 

logo, de forma a permitir que as partes saibam antecipadamente acerca de 

seu ônus processual e, assim, possam manifestar-se adequadamente nos 

autos. É dizer que a inversão do ônus da prova não pode ser tida como 

mera regra de análise de provas do juízo, a ser levada em consideração 

apenas quando da elaboração da sentença. Deve, ao revés, ser 

determinada desde a inicial, de forma que o réu possa, já na contestação, 

produzir as provas que entender necessárias, especialmente as 

documentais, a atender a sua incumbência processual. Esclarecido isso, 

concordo que a aplicação do CDC permite a inversão do ônus da prova 

naqueles casos em que houver nítida hipossuficiência do consumidor, 

assim entendido aquele despreparo técnico do consumidor em produzir as 
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provas tendentes à comprovação de suas alegações, e, também, 

naquelas hipóteses em que verificar-se, desde logo, verossimilhança de 

suas alegações. É o ditame legal: “Art. 6º São direitos básicos do 

consumidor: (...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive 

com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, 

a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele 

hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências; (...)” 

Admitidas as normas consumeristas, observa-se importante consequência 

processual no caso em tela. É que a aplicação do CDC permite a inversão 

do ônus da prova naqueles casos em que houver nítida hipossuficiência 

do consumidor, assim entendido aquele despreparo técnico do consumidor 

em produzir as provas tendentes à comprovação de suas alegações. 

Assim, visível a hipossuficiência probatória do Requerente, cabível a 

inversão do ônus da prova, alterando-se, assim, as incumbências 

processuais das partes. À Requerida incumbirá, portanto, a demonstração 

de existência de contrato de serviços com a Requerente e que os débitos 

negativados são legítimos. Isso posto, reconhecendo como de consumo a 

relação firmada entre as partes, e visualizando, ainda, a hipossuficiência 

técnica do Requerente em produzir as provas necessárias às suas 

alegações, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, determino que a Requerida, 

no prazo da contestação, caso não haja acordo, que será de 05 (cinco) 

dias, a contar da audiência de conciliação designada, juntem todas as 

provas no tocante as alegações da Requerente. - Da Tutela de Urgência: 

Como já pacificado pela doutrina e jurisprudência, os pedidos 

antecipatórios genéricos e específicos podem ser aduzidos nos juizados 

especiais, sob condições excepcionais. Isso porque o rito do juizado, 

sabidamente mais célere que os da justiça ordinária, foi delineado de 

forma a garantir pronto processamento e julgamento das causas que lhe 

são confiadas. Sob essa perspectiva, ter-se-ia certa restrição no 

recebimento dos pedidos liminares nos juizados especiais, pois que o 

risco de lesão supostamente imposto ao direito dificilmente seria 

qualificado pelo perigo de demora. Ocorre que situações há que exigem a 

manifestação judicial desde logo, ainda que o rito posteriormente adotado 

seja célere. Porque não se pode admitir a consolidação – ou mesmo a 

continuidade – de lesões naquelas situações de forte plausibilidade do 

direito da parte, admite-se o deferimento de pedido inaudita altera parte 

mesmo nos juizados especiais. Aliás, essa parece ser a orientação 

prevista no art. 6º, da Lei nº 9.099/95, dita dos Juizados Especiais: “Art. 

6º O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e 

equânime, atendendo aos fins sociais da lei e às exigências do bem 

comum.” Definida a possibilidade de ser lançado, nos juizados especiais, 

pedido antecipatório genérico ou específico, cumpre analisar as questões 

e provas trazidas pelo Reclamante, a fim de verificar-se o preenchimento 

dos requisitos necessários ao deferimento do referido pedido 

antecipatório. Pois bem. Via de regra, os pedidos de tutela de urgência têm 

seu deferimento condicionado à probabilidade do direito invocado e à 

ocorrência do perigo de demora do provimento final. Esses, os requisitos 

previstos no artigo 300, do Novo Código de Processo Civil: “Art. 300. A 

tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o 

juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para 

ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a 

caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não 

puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida 

liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de 

natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de 

irreversibilidade dos efeitos da decisão. Analisando, portanto, as duas 

condições específicas dos pedidos antecipatórios, quais sejam, a 

probabilidade o direito e o perigo de lesão, e verificando, noto não ser 

possível o deferimento do pedido liminar. Sabe-se que os requisitos 

necessários e indispensáveis à concessão liminar da tutela jurisdicional 

referem-se à probabilidade do direito invocado (fumus boni juris) e à 

existência de lesão ou perigo de lesão irreparável ou de difícil reparação 

(periculum in mora). A premente necessidade de deferir-se liminarmente o 

pedido tem fundamento primeiro no fato de que a inscrição em cadastro de 

inadimplentes impõe a qualquer pessoa, seja ela física ou ideal, restrições 

em vários aspectos normais de sua vida civil, na exata medida em que lhe 

dificulta o acesso às vias de crédito e, até mesmo, a celebração de 

simples contratos. Essa restrição, inerente à medida, é geralmente 

suficiente para a plena configuração do periculum in mora. Entretanto, há, 

no caso dos autos, circunstância especial, capaz de afastar essa 

presunção de dano gerada pela inscrição em cadastro de inadimplentes. É 

que o nome da Reclamante foi inscrito nesse cadastro de inadimplentes 

pela Requerida em 08.04.2016, 06.05.2016 e 07.06.2016 e desde então a 

Reclamante falhou em não tomar qualquer medida para promover a 

exclusão de seu nome do dito rol. Ora, se há mais de um ano a 

Reclamante convive com a inscrição, presume-se a inexistência de 

qualquer risco de lesão supostamente proveniente do tempo necessário 

para o pronunciamento judicial. Assim, ainda que haja verossimilhança em 

suas alegações, a Autora não logrou êxito em comprovar o periculum in 

mora, razão pela qual a medida não se revela imprescindível a fim de evitar 

qualquer dano. Isso posto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência pela 

Reclamante, pois que ausente o requisito do periculum in mora. Designe 

audiência de conciliação. CITE-SE a Reclamada para que compareça à 

audiência de conciliação designada, consignando a advertência prevista 

no art. 20 da Lei 9.099/95. Intime-se a Reclamante para que também 

compareça à audiência, sob pena de extinção do feito, na forma do art. 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95. Por fim, intime-se o Advogado da Autora. 

Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Às providências. Campo Verde-MT, 

28 de setembro de 2017. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de 

Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000319-19.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

EDIMILSON SILVA LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE ADAELSIO DA CRUZ OAB - MT0008028A (ADVOGADO)

DANIELA IVO DOS SANTOS OAB - MT20489/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE CAMPO VERDE S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT0004705A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo, conforme evento anterior. Às providências, expedindo-se o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Campo Verde/MT, 14 de setembro de 

2017. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Comarca de Canarana

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 63816 Nr: 3140-79.2017.811.0029

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAQUIM MARQUES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEVERSON ANTONIO 

CREMONEZ - OAB:49690

 Referência: Autos n.º 63816 – (3140-79.2017.811.0029)

Ciente da decisão do acórdão proferido no habeas corpus

distribuídos sob o número 1012932-30/2017 no Tribunal de Justiça

do Estado de Mato Grosso.

Cumpra-se, expedindo-se o respectivo alvará de Soltura, se por

outro motivo o réu não estiver preso, observando todas as

determinações expressas pela Instância Superior.

Intime-se. Cumpra-se.

Canarana, 14 de dezembro de 2017.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 12520 Nr: 896-66.2006.811.0029

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Valentina Dorigon Milani

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kátia Alessandra Fávero Alves 

- OAB:167929/SP, Luiz Alfeu Moojen Ramos - OAB:5291/MT, Moacir 

Jesus Barboza - OAB:OAB/SP 105.089

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento 056/2007-CGJMT, impulsiono os autos a fim de 

intimar a exequente, através de seu patrono, para que se manifeste nos 

autos acerca do ofício de fls. 258, do COREJ/CR, o qual informa o valor do 

precatório transferido para conta bancária.

Comarca de Chapada dos Guimarâes

Diretoria do Forúm

Portaria

P O R T A R I A N.º 100/2017 – DF

 MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO 

DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE CHAPADA DOS GUIMARÃES 

ESTADO DE MATO GROSSO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, 

RESOLVE:

Artigo 1º ESTABELECER a Escala de Plantão dos servidores da Central de 

Administração do Foro que deverão auxiliar os Juízes das Varas durante 

o Plantão Regional, estabelecido no Provimento nº 001/2013/CM, artigo 11 

§ 1º e artigo 12, durante o mês de JANEIRO/2018 na forma abaixo 

discriminada:

 Dia 7/1/2018– DOMINGO– ANTONIO BRAZ SPOLTI

 Dia 13/1/2018– SÁBADO – LUZINETE ALVES DE SOUZA MELO

Dia 14/1/2018 – DOMINGO – LUZINETE ALVES DE SOUZA MELO

 Dia 20/1/2018–SÁBADO– SILVANA A. S KIRSCHESH

 Dia 21/1/2018 –DOMINGO– SILVANA A. S KIRSCHESH

 Dia 27/1/2018–SÁBADO– EDGAR JOSÉ DE OLIVEIRA

 Dia 28/1/2018 –DOMINGO– EDGAR JOSÉ DE OLIVEIRA

 Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Artigo 2º REMETA-SE cópia à Egrégia Corregedoria Geral da Justiça, 

dando-se ciência desta ainda, aos serventuários de justiça plantonistas.

 Chapada dos Guimarães/MT, 14 de dezembro de 2017

 Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Juiz de Direito Diretor do Foro

P O R T A R I A N.º 102/2017 – DF MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS 

SANTOS JUIZ DE DIREITO DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES ESTADO DE MATO GROSSO, NO USO DE 

SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, RESOLVE: Artigo 1º - ESTABELECER a 

Escala de Plantão dos Oficiais de Justiça, que deverão auxiliar os Juízes 

das Varas e Juizado Especial Cível e Criminal, DEVENDO PERMANECER 

NO RECINTO DO FÓRUM durante o expediente no mês de JANEIRO/2018, 

na forma abaixo discriminada:

Dia 8/1/2018- segunda-feira – Silvio Victor Leite de Campos

Dia 9/1/2018 – terça-feira– Edivaldo Pedro dos Santos

Dia 10/1/2018– quarta-feira- Silvio Francisco Pillon

Dia 11/1/2018 – quinta-feira- Elaine Caso

Dia 12/1/2018 – sexta-feira – Josué Pereira dos Santos

Dia 15/1/2018– segunda-feira–João Paulo l. Paes de Barros

Dia 16/1/2018–terça-feira– Silvio Victor Leite de Campos

Dia 17/1/2018 – quarta-feira – Silvio Francisco Pillon

Dia 18/1/2018– quinta-feira– Elaine Caso

Dia 19/1/2018 – sexta-feira – Josué Pereira dos Santos

Dia 22/1/2018– segunda-feira – Edivaldo Pedro dos Santos

Dia 23/1/2018–terça-feira- João Paulo L. Paes de Barros

Dia 24/1/2018– quarta-feira- Silvio Victor Leite de Campos

Dia 25/1/2018 – quinta-feira- Silvio Francisco Pillon

Dia 26/1/2018 – sexta-feira – Elaine Caso

Dia 29/1/2018– segunda-feira – Josué Pereira dos Santos

Dia 30/1/2018–terça-feira- Edivaldo Pedro dos Santos

Dia 31/1/2018– quarta-feira- João Paulo L. Paes de Barros

Artigo 2º REMETA-SE cópia aos senhores plantonistas, à Presidência da 

OAB/MT, à Procuradoria-Geral de Justiça, à Defensoria Pública Estadual e 

à Delegacia de Polícia Civil, dando-se ciência desta, ainda, aos 

serventuários da justiça.

Chapada dos Guimarães/MT, 14 de dezembro de 2017

 Marco Antonio Canavarros dos Santos Juiz de Direito Diretor do Foro

PORTARIA Nº 101/2017/DF - Estabelecer a escala de plantão semanal dos 

Juízes e Gestores Judiciários para o mês de JANEIRO/2018, a saber

* A Portaria nº 101/2017/DF completa, encontra-se no Caderno de Anexos 

do Diário da Justiça Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexos

1ª Vara

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 92901 Nr: 2410-83.2017.811.0024

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Batista

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JOÃO BATISTA, data de nascimento: 

24/06/1969, brasileiro(a), solteiro(a). atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 Sentença: Vistos, etc. Desta feita, ACOLHO a representação formulada 

pela ilustre autoridade policial, a pedido da ofendida e, por conseguinte, 

determino a aplicação das seguintes medidas protetivas que obriga o 

agressor JOÃO BATISTA, até determinação em sentido contrário: a) fica o 

agressor proibido de se aproximar da ofendida, de seus familiares e de 

testemunhas, no limite mínimo de 300 (trezentos) metros; b) está proibido 

qualquer contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas por 

qualquer meio de comunicação; c) o agressor está vedado de frequentar 

a casa onde a vítima reside e seu local de seu trabalho, a fim de preservar 

a sua integridade física e psicológica. Indefiro o pedido de suspensão do 

porte de armas e de afastamento do lar conjugal, em razão de já não mais 

coabitarem a mesma residência, e por serem manifestamente descabidos, 

por hora. Quanto às demais medidas protetivas, com eventual instauração 

de ação penal, ouvindo-se as partes, o Juízo que presidirá os presentes 

autos terá maiores elementos de convicção, o que não afasta o direito de 

juntada de novos documentos ou ingresso de ação na esfera cível. 

Intimem-se os agressores. Notifique-se a vítima, o Ministério Público e a 

Autoridade Policial. Acaso não sejam encontrados vítima e agressor, fica, 

desde já, determinada a intimação via edital. Serve a cópia da presente, 

após devidamente autenticada pelo Sr. Gestor, como mandado. Após, 

arquivem-se. Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Alexandre Uelisson 

Santana de Souza, digitei.

Chapada dos Guimarães, 13 de dezembro de 2017

Eliane Rosa Campos Rodrigues Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 98393 Nr: 5073-05.2017.811.0024

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JBdSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JOAO BATISTA DA SILVA ALMEIDA, 

Cpf: 02563785170, Rg: 24602825, Filiação: Eliane Pereira e Afonso de 

Almeida Ponciano, brasileiro(a), Telefone 99806-6927. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 
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seguir transcrita.

 Sentença: Vistos etc. I. DIANTE DO EXPOSTO, determino que João Batista 

da Silva Almeida submeta-se às seguintes medidas protetivas: (a) 

proibição de contato e aproximação com a ofendida, ou com testemunha 

dos fatos por qualquer meio de comunicação, estabelecendo-se o limite 

mínimo de 500 (quinhentos) metros de distância; (b) a proibição de 

frequentar a casa e o trabalho da vítima a fim de preservar a integridade 

física e psicológica da agredida. I.I. Deixo de apreciar as demais medidas 

protetivas em razão de inexistir provas nos autos. II. Atente-se, por 

derradeiro, que o descumprimento das disposições acima transcritas 

ensejará ao respectivo transgressor em PRISÃO PREVENTIVA. III. A 

ofendida deverá ser notificada dos atos processuais relativos ao 

agressor, sem prejuízo da intimação do advogado constituído, nomeado ou 

do defensor público (art. 21, Lei n. 11.340/2006). IV. O agressor deverá 

ser intimado pessoalmente acerca das medidas a serem cumpridas, bem 

como alertado para o fato de que o descumprimento de uma ou mais das 

medidas impostas poderá implicar na sua prisão preventiva ou 

permanência desta, nos termos do artigo 20 da referida lei. V. 

Considerando o que preceitua o artigo 18, inciso III da Lei n.º 11.340/2006, 

cientifique-se o douto representante do Ministério Público, possibilitando, 

assim, a adoção das medidas que denotar pertinentes. VI. Atentem-se os 

Srs. Oficiais de Justiça/servidores quanto às diligências legais, de que a 

ofendida não poderá, em hipótese alguma, entregar intimação ou 

notificação ao indiciado (art. 21, parágrafo único, Lei n.º 11.340/06). VII. 

Oficie-se ao Delegado de Polícia Civil comunicante, cientificando-lhe do 

teor da presente decisão. VIII. Cumpridas todas as diligências 

determinadas acima, aguarde-se a chegada do inquérito policial e, com a 

chegada dele, extraia-se cópia das peças principais e junte-as ao 

inquérito. Após, arquivem-se com as baixas e anotações de estilo. IX. 

Intimem-se. Acaso não sejam encontrados vítima e agressor, fica, desde 

já, determinada a intimação via edital. X. Serve a cópia da presente, após 

devidamente autenticada pela Sra. Gestora, como mandado. XI. Cumpra-se 

com a máxima urgência.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Alexandre Uelisson 

Santana de Souza, digitei.

Chapada dos Guimarães, 13 de dezembro de 2017

Eliane Rosa Campos Rodrigues Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 74667 Nr: 2247-74.2015.811.0024

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria José Ferreira dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Invasores

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pablo Ramires Fonseca - 

OAB:18.969/MT, WILLIAN FELIPE CAMARGO ZUQUETI - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MOACIR ALMEIDA FREITAS - 

OAB:727

 Vistos etc.

Considerando que a petição anômala de ref. 50 não é recurso, deixo de 

conhecê-la.

Anote-se a prioridade de idoso junto ao Sistema de Acompanhamento 

Processual.

Cumpra-se a decisão de ref. 46.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 78243 Nr: 469-35.2016.811.0024

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Planalto da Serra

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tatiany de Almeida Ribeiro, KAPE 

CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA ME, GERSON NUNES ARAÚJO, Dênio Peixoto 

Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARIA DE ARAUJO - 

OAB:3654

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLÓVIS JOSÉ DE SIQUEIRA 

NETO - OAB:23.031, Plinio José de Siqueira Neto - OAB:10.405

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de que seja 

intimada a parte autora/exequente para manifestação, no prazo legal, 

atender o impulsionamento ref. 101, bem como manifestar-se acerca da 

certidão retro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 97803 Nr: 4809-85.2017.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CATIA SANDRA FERRI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV Financeira S/A Crédito, Financiamento e 

Investimento OU BV Financeira S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARLA DA SILVA MIRANDA - 

OAB:20559/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURI MARCELO 

BEVERVANÇO JÚNIOR - OAB:42277

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono o presente feito a fim de intimar a 

parte autora para, no prazo legal, impugnar a contestação ref. 25.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 100619 Nr: 6076-92.2017.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Deusdedite Benedito Lucialdo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Chapada dos Guimarães

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IGNEZ MARIA MENDES LINHARES 

- OAB:4979, LEILE DAYANE OLIVEIRA LELIS - OAB:19646/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ANTE O EXPOSTO, com fundamento no art. 64, §1° do CPC c/c art. 2° da 

Lei n° 12.153/09 declaro a incompetência absoluta deste Juízo e a declino, 

ex officio, para o Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de 

Chapada dos Guimarães. Intime-se.Preclusa a decisão, redistribua-se a 

ação na forma da Resolução n° 04/2014-TP com as baixas e anotações 

necessárias na distribuição do sistema Apolo.Cumpra-se, expedindo o 

necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 74409 Nr: 2142-97.2015.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MdGdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdMG, SdSdEdMG, MdCdG, GdSR(

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do 

Estado-Nucleo de Chapada dos Guimarães/MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado-Nucleo de Chapada dos Guimarães/MT - OAB:, Marli 

APARECIDA DA COSTA - OAB:20930, RENATO DE ALMEIDA ORRO 

RIBEIRO - OAB:11.055

 ANTE O EXPOSTO, com fundamento no art. 64, §1° do CPC c/c art. 2° da 

Lei n° 12.153/09 declaro a incompetência absoluta deste Juízo e a declino, 

ex officio, para o Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de 

Chapada dos Guimarães. Intime-se.Preclusa a decisão, redistribua-se a 

ação na forma da Resolução n° 04/2014-TP com as baixas e anotações 

necessárias na distribuição do sistema Apolo.Cumpra-se, expedindo o 

necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 97803 Nr: 4809-85.2017.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CATIA SANDRA FERRI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV Financeira S/A Crédito, Financiamento e 
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Investimento OU BV Financeira S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARLA DA SILVA MIRANDA - 

OAB:20559/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURI MARCELO 

BEVERVANÇO JÚNIOR - OAB:42277

 Vistos etc.

Trata-se de pedido de reconsideração da decisão de ref. 6, apresentado 

pela requerente, ao argumento de que o perigo de dano persiste, uma vez 

que a inscrição posterior foi resolvida, pendendo apenas a discutida na 

presente lide.

Aduz ainda que a autora pode perder seu emprego em razão da inscrição 

nos serviços de restrição ao crédito.

Relatei o necessário, passo a decidir.

Pois Bem. Em que pese a decisão de ref. 6, tenha indeferido a tutela de 

urgência por não haver perigo de dano, vislumbro que também, não veio 

de plano, comprovada a probabilidade do direito.

Explico. No caso dos autos, a requerente não comprovou que sua 

confissão de dívida é anulável nos termos do art. 171, II do Código Civil, 

motivo por que, em uma análise perfunctória, entendo que a probabilidade 

do direito, primeiro requisito da concessão da tutela de urgência, não veio 

estampada nos autos.

Logo, antes da devida instrução dos autos, observo que a inscrição 

lançada em nome da autora não é indevida a ponto de ser retirada por 

decisão liminar.

Desta forma, mantenho a decisão de ref. 6, por seus próprios 

fundamentos.

Certifique-se se a autora foi intimada para apresentar réplica, em caso 

negativo, proceda-se à intimação.

Em caso positivo, volvam-me conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 100656 Nr: 6095-98.2017.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SÔNIA APARECIDA DO NASCIMENTO, Sonia Aparecida 

do Nascimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Consórcio Nacional Honda Ltda, 

CONCESSIONÁRIA AUTO CAMPO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIA JANE BRANDAO MARTINS 

GARCIA - OAB:7580

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, presentes os requisitos necessários para sua 

concessão, DEFIRO o pedido de tutela de urgência para a finalidade de 

impedir o requerido de promover a inscrição do nome da requerente em 

cadastro de inadimplentes, até a resolução final da presente demanda. IV. 

Citem-se e intimem-se a parte requerida, com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias, para comparecer à audiência de conciliação, devendo o ato 

ser designado e realizado pelo Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania (CEJUSC) desta Comarca (art. 334, CPC/2015).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 99947 Nr: 5810-08.2017.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Manoel Alves da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Libio Alcantra da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonina Lopes de Almeida 

Martelli - OAB:12.929/MT, Weliton de Almeida Santos - 

OAB:20.883/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 I. Analisando os documentos juntados com a inicial, verifica-se que parte 

considerável deles é absolutamente ininteligível, dada a precariedade com 

que foram reproduzidas nos autos.

Ressalta-se que, diante de tal fato, resta impossibilitada a análise dos 

pedidos contidos na inicial, inclusive apreciação do pedido liminar.

II. Dessa forma, intime-se o autor, por intermédio do advogado constituído 

nos autos, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, substitua as cópias 

dos documentos referidos no item acima por outras digitalizadas por meio 

de escanêr, sob pena de indeferimento da inicial, nos termos do art. 321, 

parágrafo único, do CPC.

III. Certifique-se eventual silêncio.

 IV. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 68955 Nr: 3787-94.2014.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GIOVANI MORAIS SANTOS, Márcia da Silva Corsi 

Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Brookfield MB Empreendimentos Imobiliários 

S/A, MB Engenharia SPE 039 S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PITTER JOHNSON DA SILVA 

CAMPOS - OAB:15980

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ 

- OAB:16377

 Vistos, etc.

 I. Considerando que ainda não houve no feito tentativa de 

autocomposição, com fulcro no art. 139, V, do CPC/2015, encaminhe-se o 

feito ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania para 

tentativa de composição amigável entre as partes.

Por ocasião da aludida audiência as partes deverão ser informadas de 

que, havendo acordo, os autos virão conclusos para homologação, nos 

termos do art. 659, “caput”, do CPC/2015.

II. Inexitosa a composição pelo CEJUSC, tragam os autos conclusos.

III. Expeça-se o necessário.

IV. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 76724 Nr: 3192-61.2015.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Franciele de Freitas Carnauba

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SKY BRASIL SERVICOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ellen Cristina Gonçalves 

Pires - OAB:17603-A/MT

 Vistos em correição.

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização 

por danos morais com pedido de antecipação de tutela ajuizada por 

FRANCIELE DE FREITAS CARNAÚBA em desfavor de SKY BRASIL 

SERVIÇOS LTDA.

 Alega, em síntese, ter sido vítima de negativação creditícia indevida por 

parte do requerente, referente à fatura de agosto de 2015, por ela quitada, 

na data de 22.9.2015.

Requer, ao final, seja julgada procedente a demanda para reconhecer a 

inexistência do débito, bem como a condenação do requerido a 

indenização pelos danos morais, que sustenta ter sofrido.

 Juntou com a inicial os documentos que entendeu pertinentes.

 O pedido liminar foi indeferido em 26.11.2015.

Devidamente citada, a empresa requerida apresentou contestação em 

25.4.2016, refutando as alegações iniciais, sob o fundamento de não 

haver a negativação alegada na exordial, apenas atrasos nos pagamentos 

das respectivas faturas. Postulando, assim, sejam julgados improcedentes 

os pedidos contidos na inicial.

 Na data de 24.5.2016, a autora apresentou réplica.

 Os autos foram remetidos ao CEJUSC para tentativa de acordo, o qual 

restou frustrado.

 Posteriormente, requereram as partes o julgamento antecipado da lide.

 É o relatório.

 Decido.

 Ressalta-se, primeiramente, ser viável o julgamento antecipado do mérito, 

nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil, em razão não haver 

a necessidade de produção de outras provas além daquelas colacionadas 
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ao feito.

 Passo, portanto, ao julgamento antecipado da lide.

 De plano, há que se ressaltar que o pedido indenizatório se funda, 

exclusivamente, na pretensa negativação creditícia levada, que teria sido 

levada a feito pela empresa requerida, decorrente de contrato, o qual não 

teria sido celebrado pela autora.

 Contudo, conforme destacado na decisão que indeferiu o pedido liminar, 

após consulta deste juízo ao sistema SPC (cujo acesso foi disponibilizado 

pela CDL), não se verificou nenhuma negativação creditícia lançada em 

desfavor da autora. Ademais, pelo que se vê do próprio documento 

apresentado com a inicial, há apenas consulta realizada pela empresa 

requerida, a qual, é certo, não se confunde com a negativação.

 Logo, sem desnecessárias delongas, demonstrado que não houve 

negativação, não há ato ilícito (dano) imputado à requerida, do qual 

decorreria o dano moral postulado (art. 186 do Código Civil), por sua vez, 

nada há a ser reparado (art. 927 do Código Civil). Impõe-se, portanto, a 

improcedência dos pedidos apresentados pela parte autora.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos contidos na inicial.

 Por conseguinte, julgo extinto, com resolução de mérito, o presente feito, 

nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas e despesas 

processuais, bem como nos honorários advocatícios, os quais fixo em 

10% (dez por cento) do valor da causa (art. 85, §2°, CPC/2015), ficando 

referidas responsabilidades com exigência suspensa em face da 

gratuidade de justiça deferida, nos termos do artigo 98, §3° do CPC/2015.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Em caso de interposição de apelação, observe-se o disposto no art. 

1.010, §1° e §3°, do CPC/2015, procedendo-se à remessa do feito ao 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, independentemente de 

novo despacho.

Transitada em julgado, arquivem-se.

Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 99548 Nr: 5586-70.2017.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDETE FERREIRA RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUNO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO RICARDO FILIPAK - 

OAB:11551/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 I. Intime-se a parte autora, por intermédio do advogado constituído, para, 

no prazo improrrogável de 5 (cinco) dias, corrigir as falhas apontadas na 

decisão anterior, uma vez que não foi anexado aos autos os documentos 

atrelados à inicial, onde ainda consta o seguinte: “Atenção! O arquivo 

c:\temp\99548\173057.pdf, do Movimento não é suportado e não foi 

incluído na montagem”.

 II. Ressalto, por oportuno, que a juntada dos documentos da inicial é de 

incumbência do advogado da parte e não da secretaria do juízo.

 III. Certifique-se eventual silêncio.

 IV. Cumpra-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 100620 Nr: 6077-77.2017.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joarina Nascimento de Moraes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Chapada dos Guimarães

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEILE DAYANE OLIVEIRA LELIS - 

OAB:19646/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, com fundamento no art. 64, §1°, do CPC/2015, art. 2° 

da Lei n° 12.153/09 e na Resolução n° 04/2014-TP (anexa a esta decisão), 

DECLARO a incompetência absoluta deste Juízo e DECLINO, ‘ex officio’, da 

competência do Juízo da 2ª Vara desta Comarca para processamento 

desta ação, determinando a redistribuição desta demanda perante o 

Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Chapada dos 

Guimarães. Proceda-se à imediata redistribuição da ação na forma da 

Resolução n° 04/2014-TP e às baixas e anotações necessárias na 

distribuição do sistema Apolo.Intime-se a parte autora.Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 74982 Nr: 2409-69.2015.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio Danilo Fernandes Soares Lamar

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Celso Roberto Sauvesuk

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO BATISTA DE MENEZES - 

OAB:6943/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Benedito Antonio Bruno - 

OAB:7818/MT

 Vistos, etc.

 I. Considerando que ainda não houve no feito tentativa de 

autocomposição, com fulcro no art. 139, V, do CPC/2015, encaminhe-se o 

feito ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania para 

tentativa de composição amigável entre as partes.

Por ocasião da aludida audiência as partes deverão ser informadas de 

que, havendo acordo, os autos virão conclusos para homologação, nos 

termos do art. 659, “caput”, do CPC/2015.

II. Inexitosa a composição pelo CEJUSC, tragam os autos conclusos.

III. Expeça-se o necessário.

IV. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 92431 Nr: 2167-42.2017.811.0024

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PETRONILIA PAULA DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Armindo Gomes Bezerra, RILDO LEQUE 

BEZERRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVO FERREIRA DA SILVA - 

OAB:14264

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MOSAR FRATARI TAVARES - 

OAB:3239-B-MT

 Vistos, etc.

I. Acolho o pedido de redesignação, veiculado, nesta data pelo advogado 

da requerente.

II. Desta feita, assinalo para o dia 1º.2.2018, às 13h30min, a audiência de 

justificação possessória.

III. Procedam-se às intimações necessárias. No tocante às testemunhas, 

defiro a intimação por mandado, devendo a requerente indicar o nome e 

endereço das testemunhas, no máximo 3 (três), que negaram assinar a 

notificação tentada pelo causídico.

IV. Quanto às testemunhas arroladas pela parte requerida, desde já, 

INDEFIRO as respectivas oitivas, já que se trata de audiência de 

justificação possessória e não de instrução.

Nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE 

POSSE – CERCEAMENTO DE DEFESA E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO 

- INOCORRÊNCIA - REQUISITOS DO ART. 927 CPC - PRESENTES - LIMINAR 

DEFERIDA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – 

DECISÃO MANTIDA. 1. Na justificação prévia para obter liminar 

reintegratória de posse não é exigível ouvir testemunhas arroladas pelo 

réu, o que não traduz cerceamento de defesa porque a prova é dirigida ao 

juiz pelo autor. (...). (TJMT - AI 92032/2015)

V. Expeça-se o necessário.

VI. Cumpra-se.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000702-78.2017.8.11.0024
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Parte(s) Polo Ativo:

SEVERINO MALAQUIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLA FERNANDA AMARAL SEGUNDO OAB - MT13867/O 

(ADVOGADO)

JOSE ROBERTO BORGES PORTO OAB - MT2854/B (ADVOGADO)

IONE GERALDA GONTIJO BORGES OAB - MT10346/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação dos advogados da parte promovente da Audiência de 

Conciliação designada para 01/02/2018 Hora: 14:45, Neste Juizado 

Especial devendo comparecer acompanhados de seu(s)/sua(s) 

constituinte(s). Chapada dos Guimarães-MT, 15 de dezembro de 2017. 

Luciana Marques Gobbi Rozin - Gestora Judiciária.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010431-53.2010.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ELAINE CASO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARKLEINE BEZERRA OAB - MT0003637 (ADVOGADO)

CLAUDINEIA FRANCISCA DIAS OAB - MT17669/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROSALINA MONTEIRO CALDAS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCI HELENA DE SOUZA SILVA MONTEIRO OAB - MT0005024A-O 

(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO do advogado da parte exequente para se manifestar, no 

prazo de 5 dias, acerca do resultado negativo da penhora on line 

(Bacenjud) nas contas do executado, conforme extrato juntado aos autos, 

nos termos da descisão ID 10162726/10219863. Chapada dos 

Guimarães-MT, 15 de dezembro de 2017. LUCIANA MARQUES GOBBI 

Gestor de Secretaria.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010377-53.2011.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

BENJAMIN DUARTE MONTEIRO NETO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN LUCAS TEIXEIRA DE CARVALHO OAB - MT0014532A-O 

(ADVOGADO)

KLEBER PINHO E SILVA OAB - MT0010735A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IKEDA & HALL LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELIESER DA SILVA LEITE OAB - MT0006384A (ADVOGADO)

ELIANE LEITE SAMPAIO OAB - MT0004991A (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO do advogado da parte exequente para se manifestar, no 

prazo de 5 dias, acerca do resultado negativo da penhora on line 

(Bacenjud) nas contas do executado, conforme extrato juntado aos autos, 

nos termos da decisão ID 10788464/10890794. Chapada dos 

Guimarães-MT, 15 de dezembro de 2017. LUCIANA MARQUES GOBBI 

ROZIN Gestora de Secretaria.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010463-19.2014.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE GONCALVES MELADO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE GONCALVES MELADO OAB - MT8075/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELEUZA DAMIAO (EXECUTADO)

DROGARIA SANTA RITA DE CASSIA LTDA - ME (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO do advogado da parte promovente do despacho ID 10169988. 

Chapada dos Guimarães-MT, 15 de dezembro de 2017. Luciana Marques 

Gobbi Rozin- Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010179-45.2013.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

CLARO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SILVIO ANTONIO DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THEMYSTOCLES NEY DE AZEVEDO DE FIGUEIREDO OAB - MT0013655A 

(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO do advogado das partes para se manifestarem, no prazo de 5 

dias, acerca do resultado parcial da penhora on line (Bacenjud) nas 

contas do executado, conforme extrato ID 10219927, nos termos do 

despacho ID 10164131. Chapada dos Guimarães-MT, 15 de dezembro de 

2017. LUCIANA MARQUES GOBBI - Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010778-81.2013.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

MUNER & SILVA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DALTON ADORNO TORNAVOI OAB - MT0004729S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDUARDO BARBOSA DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO do advogado da parte exequente para se manifestar, no 

prazo de 5 dias, acerca do resultado negativo da penhora on line 

(Bacenjud) nas contas do executado, conforme extrato ID 10220065, nos 

termos do despacho ID 10169108. Chapada dos Guimarães-MT, 15 de 

dezembro de 2017. LUCIANA MARQUES GOBBI Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010264-94.2014.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

JOACIL MARTINS DE SIQUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MÁRIO LÚCIO FRANCO PEDROSA OAB - MT0005746A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDERSON VALERIO DA SILVA (REQUERIDO)

ANDERSON VALERIO DA SILVA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO do advogado da parte exequente para se manifestar, no 

prazo de 5 dias, acerca do resultado negativo da penhora on line 

(Bacenjud) nas contas do executado, conforme extrato juntado aos autos, 

nos termos do despacho ID 10436115/10527869. Chapada dos 

Guimarães-MT, 15 de dezembro de 2017. LUCIANA MARQUES GOBBI 

ROZIN Gestora de Secretaria.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010109-57.2015.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCARD S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Paula Rodrigues da Silva OAB - MT0013605S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANA LUCIA PEREIRA DA SILVA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO do advogado da parte exequente para se manifestar nos 

presentes autos, requerendo o que de direito, tendo em vista a certidão de 

decurso de prazo para o executado ID 11177705. Chapada dos 

Guimarães-MT, 15 de dezembro de 2017. Luciana Marques Gobbi Rozin- 

Gestora Judiciária.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000010-16.2016.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO LACERDA PAES DE BARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Diego Reis Carmona OAB - MT20889/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO do advogado da parte promovida do despacho prolatado nos 

autos ID 10440658, para, que comprove a dilação da suspensão, sob 

pena de indeferimento. Chapada dos Guimarães-MT, 15 de dezembro de 

2017. Luciana Marques Gobbi Rozin- Gestora Judiciária.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010639-61.2015.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

CLARO S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIANA MARIA DAMACENA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THAIANE DE FREITAS SANTOS OAB - MT0016417A (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO do advogado da parte exequente para se manifestar nos 

presentes autos, requerendo o que de direito, tendo em vista a certidão de 

decurso de prazo para o executado ID 11180238. Chapada dos 

Guimarães-MT, 15 de dezembro de 2017. Luciana Marques Gobbi Rozin- 

Gestora Judiciária.

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 64366 Nr: 392-94.2014.811.0024

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco Ataide de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que IMPULSIONO os presentes autos a fim de intimar o advogado 

da vítima, Dr. André Luis Domingos da Silva, OAB/MT 4907-B, da sentença 

dos autos, cuja parte dispositiva segue transcrita: "(...) Pelo exposto, ante 

a decadência do direito de queixa, em consonância com o parecer 

Ministerial e com base no artigo 107, IV, do Código Penal, julgo extinta a 

punibilidade em razão da ocorrência do instituto da decadência e, por 

consequência, determino o arquivamento dos autos. Sem custas. 

Transitada em julgado, arquive-se com as baixas e anotações devidas.

(...)"

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010778-81.2013.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

MUNER & SILVA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DALTON ADORNO TORNAVOI OAB - MT0004729S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDUARDO BARBOSA DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DECISÃO PROCESSO 

Nº 8010778-81.2013.8.11.0024 REQUERENTE: MUNER & SILVA LTDA - 

EPP REQUERIDO: EDUARDO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 

Transcorrido o prazo para pagamento espontâneo da obrigação e 

considerando que o dinheiro figura como primeiro na lista que orienta a 

nomeação de bens à penhora (artigo 835, I, do Código de Processo Civil); 

tendo em vista a permissão expressa no artigo 854 do Código de 

Processo Civil para a realização da penhora de dinheiro em depósito ou 

aplicação financeira, autorizando, no mesmo ato, a determinação de sua 

indisponibilidade, procedo penhora online requerida por MUNER & SILVA 

LTDA - EPP no montante de R$ 3.283,61, no CNPJ/CPF de EDUARDO 

BARBOSA DOS SANTOS , sob o nº 432.363.591-53. Realizado o bloqueio, 

intime-se o executado, na forma do artigo 854, § 2°, do Código de 

Processo Civil, de modo que, no prazo de cinco (5) dias, a ele incumbirá, 

eventualmente, comprovar que: (...) “I - as quantias tornadas indisponíveis 

são impenhoráveis; II - ainda remanesce indisponibilidade excessiva de 

ativos financeiros” [§ 3°]. Os autos deverão permanecer em gabinete até a 

efetivação da medida. Após, junte-se o resultado do protocolo de bloqueio, 

que servirá como Termo de Penhora e intimem-se as partes para 

manifestação, no prazo de cinco (5) dias. Caso reste infrutífera a 

penhora, intime-se o autor para se manifestar a respeito, no mesmo prazo 

acima fixado, sob pena de extinção. Cumpra-se, expedindo o necessário e 

com as cautelas de estilo.

Comarca de Colíder

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 47271 Nr: 1079-29.2008.811.0009

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COLÍDER ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO P. DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DONIZETH PEREIRA DE PAULA - 

OAB:3229/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

Designação de audiência – Mutirão da Conciliação

Certifico, para todos os efeitos de direito, que autorizado pelo art. 203, § 

4º do Código de Processo Civil, bem como o art. 482 inciso VI e § 7º, art. 

701 inciso XVIII da Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, e em atenção à 

determinação retro, passo a impulsionar os autos, designando o dia 11 de 

dezembro de 2017, (segunda-feira) às 18h15min, para audiência de 

CONCILIAÇÃO, a ser realizada no CEJUSC, situado no Edifício do Fórum da 

Comarca de Colider/MT (sito a Av. Juiz Vladmir Baptista, s/nº, Residencial 

Everest, Setor Leste, Jardim Vânia) INTIMANDO as partes e seus 

Advogados (caso possuam), a comparecerem a citada audiência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 82529 Nr: 3578-44.2012.811.0009

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COLÍDER ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDITORA FOLHA DE COLIDER LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DONIZETH PEREIRA DE PAULA - 

OAB:3229/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

Designação de audiência – Mutirão da Conciliação

Certifico, para todos os efeitos de direito, que autorizado pelo art. 203, § 

4º do Código de Processo Civil, bem como o art. 482 inciso VI e § 7º, art. 

701 inciso XVIII da Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, e em atenção à 

determinação retro, passo a impulsionar os autos, designando o dia 13 de 

dezembro de 2017, (quarta-feira) às 08:00horas, para audiência de 

CONCILIAÇÃO, a ser realizada no CEJUSC, situado no Edifício do Fórum da 

Comarca de Colider/MT (sito a Av. Juiz Vladmir Baptista, s/nº, Residencial 

Everest, Setor Leste, Jardim Vânia) INTIMANDO as partes e seus 

Advogados (caso possuam), a comparecerem a citada audiência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 46005 Nr: 2821-26.2007.811.0009

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COLÍDER ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIS CARLOS BERNADELLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DONIZETH PEREIRA DE PAULA - 

OAB:3229/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO
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Designação de audiência – Mutirão da Conciliação

Certifico, para todos os efeitos de direito, que autorizado pelo art. 203, § 

4º do Código de Processo Civil, bem como o art. 482 inciso VI e § 7º, art. 

701 inciso XVIII da Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, e em atenção à 

determinação retro, passo a impulsionar os autos, designando o dia 11 de 

dezembro de 2017, (segunda-feira) às 18h, para audiência de 

CONCILIAÇÃO, a ser realizada no CEJUSC, situado no Edifício do Fórum da 

Comarca de Colider/MT (sito a Av. Juiz Vladmir Baptista, s/nº, Residencial 

Everest, Setor Leste, Jardim Vânia) INTIMANDO as partes e seus 

Advogados (caso possuam), a comparecerem a citada audiência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 58146 Nr: 2432-02.2011.811.0009

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COLÍDER ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERMES CLAUDECIL MERLIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DONIZETH PEREIRA DE PAULA - 

OAB:3229/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

Designação de audiência – Mutirão da Conciliação

Certifico, para todos os efeitos de direito, que autorizado pelo art. 203, § 

4º do Código de Processo Civil, bem como o art. 482 inciso VI e § 7º, art. 

701 inciso XVIII da Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, e em atenção à 

determinação retro, passo a impulsionar os autos, designando o dia 13 de 

dezembro de 2017, (quarta-feira) às 09h30min, para audiência de 

CONCILIAÇÃO, a ser realizada no CEJUSC, situado no Edifício do Fórum da 

Comarca de Colider/MT (sito a Av. Juiz Vladmir Baptista, s/nº, Residencial 

Everest, Setor Leste, Jardim Vânia) INTIMANDO as partes e seus 

Advogados (caso possuam), a comparecerem a citada audiência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 58156 Nr: 2442-46.2011.811.0009

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COLÍDER ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO SEBASTIÃO DE AGUIAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DONIZETH PEREIRA DE PAULA - 

OAB:3229/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

Designação de audiência – Mutirão da Conciliação

Certifico, para todos os efeitos de direito, que autorizado pelo art. 203, § 

4º do Código de Processo Civil, bem como o art. 482 inciso VI e § 7º, art. 

701 inciso XVIII da Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, e em atenção à 

determinação retro, passo a impulsionar os autos, designando o dia 13 de 

dezembro de 2017, (quarta-feira) às 09h15min, para audiência de 

CONCILIAÇÃO, a ser realizada no CEJUSC, situado no Edifício do Fórum da 

Comarca de Colider/MT (sito a Av. Juiz Vladmir Baptista, s/nº, Residencial 

Everest, Setor Leste, Jardim Vânia) INTIMANDO as partes e seus 

Advogados (caso possuam), a comparecerem a citada audiência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 86149 Nr: 3555-64.2013.811.0009

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COLÍDER ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C. PREVIATTO SILVA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DONIZETH PEREIRA DE PAULA - 

OAB:3229/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

Designação de audiência – Mutirão da Conciliação

Certifico, para todos os efeitos de direito, que autorizado pelo art. 203, § 

4º do Código de Processo Civil, bem como o art. 482 inciso VI e § 7º, art. 

701 inciso XVIII da Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, e em atenção à 

determinação retro, passo a impulsionar os autos, designando o dia 11 de 

dezembro de 2017, (segunda-feira) às 19horas, para audiência de 

CONCILIAÇÃO, a ser realizada no CEJUSC, situado no Edifício do Fórum da 

Comarca de Colider/MT (sito a Av. Juiz Vladmir Baptista, s/nº, Residencial 

Everest, Setor Leste, Jardim Vânia) INTIMANDO as partes e seus 

Advogados (caso possuam), a comparecerem a citada audiência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 58554 Nr: 183-44.2012.811.0009

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COLÍDER ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S. A. DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DONIZETH PEREIRA DE PAULA - 

OAB:3229/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

Designação de audiência – Mutirão da Conciliação

Certifico, para todos os efeitos de direito, que autorizado pelo art. 203, § 

4º do Código de Processo Civil, bem como o art. 482 inciso VI e § 7º, art. 

701 inciso XVIII da Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, e em atenção à 

determinação retro, passo a impulsionar os autos, designando o dia 13 de 

dezembro de 2017, (quarta-feira) às 09h45min, para audiência de 

CONCILIAÇÃO, a ser realizada no CEJUSC, situado no Edifício do Fórum da 

Comarca de Colider/MT (sito a Av. Juiz Vladmir Baptista, s/nº, Residencial 

Everest, Setor Leste, Jardim Vânia) INTIMANDO as partes e seus 

Advogados (caso possuam), a comparecerem a citada audiência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 58832 Nr: 454-53.2012.811.0009

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COLÍDER ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALCIDES FERREIRA DA ROCHA JÚNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DONIZETH PEREIRA DE PAULA - 

OAB:3229/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

Designação de audiência – Mutirão da Conciliação

Certifico, para todos os efeitos de direito, que autorizado pelo art. 203, § 

4º do Código de Processo Civil, bem como o art. 482 inciso VI e § 7º, art. 

701 inciso XVIII da Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, e em atenção à 

determinação retro, passo a impulsionar os autos, designando o dia 15 de 

dezembro de 2017, (sexta-feira) às 10h45min para audiência de 

CONCILIAÇÃO, a ser realizada no CEJUSC, situado no Edifício do Fórum da 

Comarca de Colider/MT (sito a Av. Juiz Vladmir Baptista, s/nº, Residencial 

Everest, Setor Leste, Jardim Vânia) INTIMANDO as partes e seus 

Advogados (caso possuam), a comparecerem a citada audiência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 100618 Nr: 2612-42.2016.811.0009

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COLÍDER ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ALBERTO VITAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DONIZETH PEREIRA DE PAULA - 

OAB:3229/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

Designação de audiência – Mutirão da Conciliação

Certifico, para todos os efeitos de direito, que autorizado pelo art. 203, § 

4º do Código de Processo Civil, bem como o art. 482 inciso VI e § 7º, art. 

701 inciso XVIII da Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, e em atenção à 

determinação retro, passo a impulsionar os autos, designando o dia 15 de 

dezembro de 2017, (sexta-feira) às 10h30min para audiência de 

CONCILIAÇÃO, a ser realizada no CEJUSC, situado no Edifício do Fórum da 

Comarca de Colider/MT (sito a Av. Juiz Vladmir Baptista, s/nº, Residencial 

Everest, Setor Leste, Jardim Vânia) INTIMANDO as partes e seus 
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Advogados (caso possuam), a comparecerem a citada audiência.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 100977 Nr: 2852-31.2016.811.0009

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COLÍDER ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APARECIDO MARTINS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DONIZETH PEREIRA DE PAULA - 

OAB:3229/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

Designação de audiência – Mutirão da Conciliação

Certifico, para todos os efeitos de direito, que autorizado pelo art. 203, § 

4º do Código de Processo Civil, bem como o art. 482 inciso VI e § 7º, art. 

701 inciso XVIII da Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, e em atenção à 

determinação retro, passo a impulsionar os autos, designando o dia 13 de 

dezembro de 2017, (quarta-feira) às 10h45min, para audiência de 

CONCILIAÇÃO, a ser realizada no CEJUSC, situado no Edifício do Fórum da 

Comarca de Colider/MT (sito a Av. Juiz Vladmir Baptista, s/nº, Residencial 

Everest, Setor Leste, Jardim Vânia) INTIMANDO as partes e seus 

Advogados (caso possuam), a comparecerem a citada audiência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 101105 Nr: 2950-16.2016.811.0009

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COLÍDER ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVA SOARES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DONIZETH PEREIRA DE PAULA - 

OAB:3229/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

Designação de audiência – Mutirão da Conciliação

Certifico, para todos os efeitos de direito, que autorizado pelo art. 203, § 

4º do Código de Processo Civil, bem como o art. 482 inciso VI e § 7º, art. 

701 inciso XVIII da Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, e em atenção à 

determinação retro, passo a impulsionar os autos, designando o dia 13 de 

dezembro de 2017, (quarta-feira) às 10h30min, para audiência de 

CONCILIAÇÃO, a ser realizada no CEJUSC, situado no Edifício do Fórum da 

Comarca de Colider/MT (sito a Av. Juiz Vladmir Baptista, s/nº, Residencial 

Everest, Setor Leste, Jardim Vânia) INTIMANDO as partes e seus 

Advogados (caso possuam), a comparecerem a citada audiência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 101108 Nr: 2953-68.2016.811.0009

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COLÍDER ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELENA FERREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DONIZETH PEREIRA DE PAULA - 

OAB:3229/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

Designação de audiência – Mutirão da Conciliação

Certifico, para todos os efeitos de direito, que autorizado pelo art. 203, § 

4º do Código de Processo Civil, bem como o art. 482 inciso VI e § 7º, art. 

701 inciso XVIII da Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, e em atenção à 

determinação retro, passo a impulsionar os autos, designando o dia 13 de 

dezembro de 2017, (quarta-feira) às 10h15min, para audiência de 

CONCILIAÇÃO, a ser realizada no CEJUSC, situado no Edifício do Fórum da 

Comarca de Colider/MT (sito a Av. Juiz Vladmir Baptista, s/nº, Residencial 

Everest, Setor Leste, Jardim Vânia) INTIMANDO as partes e seus 

Advogados (caso possuam), a comparecerem a citada audiência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 101114 Nr: 2958-90.2016.811.0009

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COLÍDER ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURÍCIO CRISTONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DONIZETH PEREIRA DE PAULA - 

OAB:3229/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

Designação de audiência – Mutirão da Conciliação

Certifico, para todos os efeitos de direito, que autorizado pelo art. 203, § 

4º do Código de Processo Civil, bem como o art. 482 inciso VI e § 7º, art. 

701 inciso XVIII da Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, e em atenção à 

determinação retro, passo a impulsionar os autos, designando o dia 13 de 

dezembro de 2017, (quarta-feira) às 10:00horas, para audiência de 

CONCILIAÇÃO, a ser realizada no CEJUSC, situado no Edifício do Fórum da 

Comarca de Colider/MT (sito a Av. Juiz Vladmir Baptista, s/nº, Residencial 

Everest, Setor Leste, Jardim Vânia) INTIMANDO as partes e seus 

Advogados (caso possuam), a comparecerem a citada audiência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 101280 Nr: 3088-80.2016.811.0009

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COLÍDER ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ILDA BEATRIZ KEMMIRICH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DONIZETH PEREIRA DE PAULA - 

OAB:3229/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

Designação de audiência – Mutirão da Conciliação

Certifico, para todos os efeitos de direito, que autorizado pelo art. 203, § 

4º do Código de Processo Civil, bem como o art. 482 inciso VI e § 7º, art. 

701 inciso XVIII da Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, e em atenção à 

determinação retro, passo a impulsionar os autos, designando o dia 15 de 

dezembro de 2017, (sexta-feira) às 11:00horas, para audiência de 

CONCILIAÇÃO, a ser realizada no CEJUSC, situado no Edifício do Fórum da 

Comarca de Colider/MT (sito a Av. Juiz Vladmir Baptista, s/nº, Residencial 

Everest, Setor Leste, Jardim Vânia) INTIMANDO as partes e seus 

Advogados (caso possuam), a comparecerem a citada audiência

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 42871 Nr: 3849-63.2006.811.0009

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COLÍDER ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GIOIA E MATTOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DONIZETH PEREIRA DE PAULA - 

OAB:3229/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

Designação de audiência – Mutirão da Conciliação

Certifico, para todos os efeitos de direito, que autorizado pelo art. 203, § 

4º do Código de Processo Civil, bem como o art. 482 inciso VI e § 7º, art. 

701 inciso XVIII da Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, e em atenção à 

determinação retro, passo a impulsionar os autos, designando o dia 16 de 

dezembro de 2017, (sábado) às 13h45min, para audiência de 

CONCILIAÇÃO, a ser realizada no CEJUSC, situado no Edifício do Fórum da 

Comarca de Colider/MT (sito a Av. Juiz Vladmir Baptista, s/nº, Residencial 

Everest, Setor Leste, Jardim Vânia) INTIMANDO as partes e seus 

Advogados (caso possuam), a comparecerem a citada audiência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 52605 Nr: 30-79.2010.811.0009

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COLÍDER ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIR ALEXANDRE SVERSUT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DONIZETH PEREIRA DE PAULA - 
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OAB:3229/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

Designação de audiência – Mutirão da Conciliação

Certifico, para todos os efeitos de direito, que autorizado pelo art. 203, § 

4º do Código de Processo Civil, bem como o art. 482 inciso VI e § 7º, art. 

701 inciso XVIII da Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, e em atenção à 

determinação retro, passo a impulsionar os autos, designando o dia 16 de 

dezembro de 2017, (sábado) às 15h30min, para audiência de 

CONCILIAÇÃO, a ser realizada no CEJUSC, situado no Edifício do Fórum da 

Comarca de Colider/MT (sito a Av. Juiz Vladmir Baptista, s/nº, Residencial 

Everest, Setor Leste, Jardim Vânia) INTIMANDO as partes e seus 

Advogados (caso possuam), a comparecerem a citada audiência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 80452 Nr: 1422-83.2012.811.0009

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COLÍDER ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO TOMAZ DE AQUINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DONIZETH PEREIRA DE PAULA - 

OAB:3229/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

Designação de audiência – Mutirão da Conciliação

Certifico, para todos os efeitos de direito, que autorizado pelo art. 203, § 

4º do Código de Processo Civil, bem como o art. 482 inciso VI e § 7º, art. 

701 inciso XVIII da Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, e em atenção à 

determinação retro, passo a impulsionar os autos, designando o dia 13 de 

dezembro de 2017, (quarta-feira) às 19:00horas, para audiência de 

CONCILIAÇÃO, a ser realizada no CEJUSC, situado no Edifício do Fórum da 

Comarca de Colider/MT (sito a Av. Juiz Vladmir Baptista, s/nº, Residencial 

Everest, Setor Leste, Jardim Vânia) INTIMANDO as partes e seus 

Advogados (caso possuam), a comparecerem a citada audiência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 80491 Nr: 1464-35.2012.811.0009

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COLÍDER ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEVI PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DONIZETH PEREIRA DE PAULA - 

OAB:3229/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

Designação de audiência – Mutirão da Conciliação

Certifico, para todos os efeitos de direito, que autorizado pelo art. 203, § 

4º do Código de Processo Civil, bem como o art. 482 inciso VI e § 7º, art. 

701 inciso XVIII da Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, e em atenção à 

determinação retro, passo a impulsionar os autos, designando o dia 13 de 

dezembro de 2017, (quarta-feira) às 08h30min, para audiência de 

CONCILIAÇÃO, a ser realizada no CEJUSC, situado no Edifício do Fórum da 

Comarca de Colider/MT (sito a Av. Juiz Vladmir Baptista, s/nº, Residencial 

Everest, Setor Leste, Jardim Vânia) INTIMANDO as partes e seus 

Advogados (caso possuam), a comparecerem a citada audiência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 81715 Nr: 2805-96.2012.811.0009

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COLÍDER ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDINÊ APARECIDO TOSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DONIZETH PEREIRA DE PAULA - 

OAB:3229/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

Designação de audiência – Mutirão da Conciliação

Certifico, para todos os efeitos de direito, que autorizado pelo art. 203, § 

4º do Código de Processo Civil, bem como o art. 482 inciso VI e § 7º, art. 

701 inciso XVIII da Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, e em atenção à 

determinação retro, passo a impulsionar os autos, designando o dia 13 de 

dezembro de 2017, (quarta-feira) às 08h15min, para audiência de 

CONCILIAÇÃO, a ser realizada no CEJUSC, situado no Edifício do Fórum da 

Comarca de Colider/MT (sito a Av. Juiz Vladmir Baptista, s/nº, Residencial 

Everest, Setor Leste, Jardim Vânia) INTIMANDO as partes e seus 

Advogados (caso possuam), a comparecerem a citada audiência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 81750 Nr: 2841-41.2012.811.0009

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COLÍDER ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO SEBASTIÃO DE AGUIAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DONIZETH PEREIRA DE PAULA - 

OAB:3229/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

Designação de audiência – Mutirão da Conciliação

Certifico, para todos os efeitos de direito, que autorizado pelo art. 203, § 

4º do Código de Processo Civil, bem como o art. 482 inciso VI e § 7º, art. 

701 inciso XVIII da Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, e em atenção à 

determinação retro, passo a impulsionar os autos, designando o dia 13 de 

dezembro de 2017, (quarta-feira) às 09:00horas, para audiência de 

CONCILIAÇÃO, a ser realizada no CEJUSC, situado no Edifício do Fórum da 

Comarca de Colider/MT (sito a Av. Juiz Vladmir Baptista, s/nº, Residencial 

Everest, Setor Leste, Jardim Vânia) INTIMANDO as partes e seus 

Advogados (caso possuam), a comparecerem a citada audiência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 82048 Nr: 3055-32.2012.811.0009

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COLÍDER ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURIDES MARÇAL DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DONIZETH PEREIRA DE PAULA - 

OAB:3229/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

Designação de audiência – Mutirão da Conciliação

Certifico, para todos os efeitos de direito, que autorizado pelo art. 203, § 

4º do Código de Processo Civil, bem como o art. 482 inciso VI e § 7º, art. 

701 inciso XVIII da Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, e em atenção à 

determinação retro, passo a impulsionar os autos, designando o dia 16 de 

dezembro de 2017, (sábado) às 10h30min, para audiência de 

CONCILIAÇÃO, a ser realizada no CEJUSC, situado no Edifício do Fórum da 

Comarca de Colider/MT (sito a Av. Juiz Vladmir Baptista, s/nº, Residencial 

Everest, Setor Leste, Jardim Vânia) INTIMANDO as partes e seus 

Advogados (caso possuam), a comparecerem a citada audiência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 82518 Nr: 3565-45.2012.811.0009

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COLÍDER ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R. D. COMBUSTÍVEIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DONIZETH PEREIRA DE PAULA - 

OAB:3229/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

Designação de audiência – Mutirão da Conciliação

Certifico, para todos os efeitos de direito, que autorizado pelo art. 203, § 

4º do Código de Processo Civil, bem como o art. 482 inciso VI e § 7º, art. 

701 inciso XVIII da Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, e em atenção à 

determinação retro, passo a impulsionar os autos, designando o dia 11 de 

dezembro de 2017, (segunda-feira) às 17h45min, para audiência de 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1016018/12/2017 Página 304 de 613



CONCILIAÇÃO, a ser realizada no CEJUSC, situado no Edifício do Fórum da 

Comarca de Colider/MT (sito a Av. Juiz Vladmir Baptista, s/nº, Residencial 

Everest, Setor Leste, Jardim Vânia) INTIMANDO as partes e seus 

Advogados (caso possuam), a comparecerem a citada audiência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 85159 Nr: 2564-88.2013.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERALDO PEREIRA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO STECCA CIONI - 

OAB:54275/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO VIA DJE

FINALIDADE: Intimação do Advogado da parte autora, a fim de que no 

prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se sobre a impugnação à execução 

de fls. 87/91.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 86147 Nr: 3553-94.2013.811.0009

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COLÍDER ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUAREZ MIOTTO FERREIRA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DONIZETH PEREIRA DE PAULA - 

OAB:3229/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

Designação de audiência – Mutirão da Conciliação

Certifico, para todos os efeitos de direito, que autorizado pelo art. 203, § 

4º do Código de Processo Civil, bem como o art. 482 inciso VI e § 7º, art. 

701 inciso XVIII da Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, e em atenção à 

determinação retro, passo a impulsionar os autos, designando o dia 11 de 

dezembro de 2017, (segunda-feira) às 18h45min, para audiência de 

CONCILIAÇÃO, a ser realizada no CEJUSC, situado no Edifício do Fórum da 

Comarca de Colider/MT (sito a Av. Juiz Vladmir Baptista, s/nº, Residencial 

Everest, Setor Leste, Jardim Vânia) INTIMANDO as partes e seus 

Advogados (caso possuam), a comparecerem a citada audiência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 92494 Nr: 973-23.2015.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ILZA ALVES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILAINE MATCHIL MACHADO 

DA SILVA - OAB:6015/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO VIA DJE

FINALIDADE: Intimação do(a) advogado(a)(s) da parte autora, para que, 

no prazo legal, ofereça contrarrazões a apelação de fls. 79/83 e versos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 98000 Nr: 783-26.2016.811.0009

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JERRI ADRIANO SEISCENTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ALVES MARÇAL - 

OAB:OAB/MT 13.311

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO VIA DJE

FINALIDADE: Intimação do Advogado da parte autora, para no prazo legal 

manifestar-se sobre os documentos de fls. 50/51, pugnando o que 

entender de direito ao prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 98849 Nr: 1373-03.2016.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AIME DIAS PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO STECCA CIONI - 

OAB:MT 15848, RICARDO ZEFERINO PEREIRA - OAB:12491-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO VIA DJE

FINALIDADE: Intimação do(a) advogado(a)(s) da parte autora, para 

querendo, e, no prazo legal, ofereça impugnação a contestação de fls. 

59/63, bem como para manifestar-se sobre o laldo pericial às fls. 51/54.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 100337 Nr: 2422-79.2016.811.0009

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COLÍDER ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALMIRO ALVES FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DONIZETH PEREIRA DE PAULA - 

OAB:3229/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

Designação de audiência – Mutirão da Conciliação

Certifico, para todos os efeitos de direito, que autorizado pelo art. 203, § 

4º do Código de Processo Civil, bem como o art. 482 inciso VI e § 7º, art. 

701 inciso XVIII da Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, e em atenção à 

determinação retro, passo a impulsionar os autos, designando o dia 15 de 

dezembro de 2017, (sexta-feira) às 09h30min, para audiência de 

CONCILIAÇÃO, a ser realizada no CEJUSC, situado no Edifício do Fórum da 

Comarca de Colider/MT (sito a Av. Juiz Vladmir Baptista, s/nº, Residencial 

Everest, Setor Leste, Jardim Vânia) INTIMANDO as partes e seus 

Advogados (caso possuam), a comparecerem a citada audiência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 100617 Nr: 2611-57.2016.811.0009

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COLÍDER ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CÍCERO PAULO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DONIZETH PEREIRA DE PAULA - 

OAB:3229/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

Designação de audiência – Mutirão da Conciliação

Certifico, para todos os efeitos de direito, que autorizado pelo art. 203, § 

4º do Código de Processo Civil, bem como o art. 482 inciso VI e § 7º, art. 

701 inciso XVIII da Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, e em atenção à 

determinação retro, passo a impulsionar os autos, designando o dia 11 de 

dezembro de 2017, (segunda-feira) às 18h30min, para audiência de 

CONCILIAÇÃO, a ser realizada no CEJUSC, situado no Edifício do Fórum da 

Comarca de Colider/MT (sito a Av. Juiz Vladmir Baptista, s/nº, Residencial 

Everest, Setor Leste, Jardim Vânia) INTIMANDO as partes e seus 

Advogados (caso possuam), a comparecerem a citada audiência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 100969 Nr: 2844-54.2016.811.0009

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COLÍDER ESTADO DE MATO GROSSO
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO DE ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DONIZETH PEREIRA DE PAULA - 

OAB:3229/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

Designação de audiência – Mutirão da Conciliação

Certifico, para todos os efeitos de direito, que autorizado pelo art. 203, § 

4º do Código de Processo Civil, bem como o art. 482 inciso VI e § 7º, art. 

701 inciso XVIII da Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, e em atenção à 

determinação retro, passo a impulsionar os autos, designando o dia 13 de 

dezembro de 2017, (quarta-feira) às 11:00horas, para audiência de 

CONCILIAÇÃO, a ser realizada no CEJUSC, situado no Edifício do Fórum da 

Comarca de Colider/MT (sito a Av. Juiz Vladmir Baptista, s/nº, Residencial 

Everest, Setor Leste, Jardim Vânia) INTIMANDO as partes e seus 

Advogados (caso possuam), a comparecerem a citada audiência

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 42151 Nr: 3232-06.2006.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REINALDO JOSÉ EVARISTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILAINE MATCHIL MACHADO 

DA SILVA - OAB:6015/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO VIA DJE

FINALIDADE: Intimação do Advogado da parte autora, a fim de que no 

prazo de 10 (dez) dias, manifeste-se acerca da impugnaçãoà execução 

de fls. 272/2816.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 58505 Nr: 133-18.2012.811.0009

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COLÍDER ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EUGENIO SIQUIERI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DONIZETH PEREIRA DE PAULA - 

OAB:3229/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

Designação de audiência – Mutirão da Conciliação

Certifico, para todos os efeitos de direito, que autorizado pelo art. 203, § 

4º do Código de Processo Civil, bem como o art. 482 inciso VI e § 7º, art. 

701 inciso XVIII da Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, e em atenção à 

determinação retro, passo a impulsionar os autos, designando o dia 16 de 

dezembro de 2017, (sábado) às 15h15min, para audiência de 

CONCILIAÇÃO, a ser realizada no CEJUSC, situado no Edifício do Fórum da 

Comarca de Colider/MT (sito a Av. Juiz Vladmir Baptista, s/nº, Residencial 

Everest, Setor Leste, Jardim Vânia) INTIMANDO as partes e seus 

Advogados (caso possuam), a comparecerem a citada audiência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 80087 Nr: 1040-90.2012.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEDILVA TAVARES NEVES, IRNDS, INS, GREICEANE 

NEVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO LOURENCON BERTINETTI, HIURY DUTRA 

DE SOUZA, ANTONIO DO NASCIMENTO MIGUEL ESPÓLIO, MUNICÍPIO DE 

MATUPÁ, HOSPITAL MUNICIPAL DE MATUPÁ, SONIA MARIA DE PAIVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON FRANCISCO DONINI - 

OAB:8406/MT, MANOEL FRANCISCO DA SILVA - OAB:3529-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEBER KOCHHANN - 

OAB:7678/O, HÉLIO PEREIRA DE SOUZA - OAB:139.11-MT, IGOR NEVES 

CARVALHO - OAB:14432, KASSIO ROBERTO PEREIRA - OAB:OAB/MT 

12.691-B, RODRIGO GUIMARÃES COLUCCI - OAB:21671/O

 INTIMAÇÃO VIA DJE

FINALIDADE: Intimação do Advogado da parte autora, a fim de que no 

prazo de 10 (dez) dias, manifeste-se nos autos, a fim de indicarem os 

profissionais habilitados para a realização de eventual pericia.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 80229 Nr: 1188-04.2012.811.0009

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COLÍDER ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALMIR FERREIRA DOS SANTOS - Espólio de

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DONIZETH PEREIRA DE PAULA - 

OAB:3229/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

Designação de audiência – Mutirão da Conciliação

Certifico, para todos os efeitos de direito, que autorizado pelo art. 203, § 

4º do Código de Processo Civil, bem como o art. 482 inciso VI e § 7º, art. 

701 inciso XVIII da Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, e em atenção à 

determinação retro, passo a impulsionar os autos, designando o dia 16 de 

dezembro de 2017, (sabádo) às 13:00horas, para audiência de 

CONCILIAÇÃO, a ser realizada no CEJUSC, situado no Edifício do Fórum da 

Comarca de Colider/MT (sito a Av. Juiz Vladmir Baptista, s/nº, Residencial 

Everest, Setor Leste, Jardim Vânia) INTIMANDO as partes e seus 

Advogados (caso possuam), a comparecerem a citada audiência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 80487 Nr: 1460-95.2012.811.0009

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COLÍDER ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA AMARA DE LIRA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DONIZETH PEREIRA DE PAULA - 

OAB:3229/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

Designação de audiência – Mutirão da Conciliação

Certifico, para todos os efeitos de direito, que autorizado pelo art. 203, § 

4º do Código de Processo Civil, bem como o art. 482 inciso VI e § 7º, art. 

701 inciso XVIII da Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, e em atenção à 

determinação retro, passo a impulsionar os autos, designando o dia 16 de 

dezembro de 2017, (sábado) às 14h45min, para audiência de 

CONCILIAÇÃO, a ser realizada no CEJUSC, situado no Edifício do Fórum da 

Comarca de Colider/MT (sito a Av. Juiz Vladmir Baptista, s/nº, Residencial 

Everest, Setor Leste, Jardim Vânia) INTIMANDO as partes e seus 

Advogados (caso possuam), a comparecerem a citada audiência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 80535 Nr: 1515-46.2012.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JACILDA RODRIGUES SALGADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO STECCA CIONI - 

OAB:54275/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO VIA DJE

FINALIDADE: Intimação do Advogado da parte autora, para no prazo legal, 

menifestar-se sobre o documento de fls. 117/117vº, pugnando o que 

entender direito ao prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 80886 Nr: 1923-37.2012.811.0009

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COLÍDER ESTADO DE MATO GROSSO
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELMA REGINA MOCHI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DONIZETH PEREIRA DE PAULA - 

OAB:3229/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

Designação de audiência – Mutirão da Conciliação

Certifico, para todos os efeitos de direito, que autorizado pelo art. 203, § 

4º do Código de Processo Civil, bem como o art. 482 inciso VI e § 7º, art. 

701 inciso XVIII da Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, e em atenção à 

determinação retro, passo a impulsionar os autos, designando o dia 15 de 

dezembro de 2017, (sexta-feira) às 09h45min, para audiência de 

CONCILIAÇÃO, a ser realizada no CEJUSC, situado no Edifício do Fórum da 

Comarca de Colider/MT (sito a Av. Juiz Vladmir Baptista, s/nº, Residencial 

Everest, Setor Leste, Jardim Vânia) INTIMANDO as partes e seus 

Advogados (caso possuam), a comparecerem a citada audiência

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 82044 Nr: 3051-92.2012.811.0009

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COLÍDER ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VICTOR HUGO OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DONIZETH PEREIRA DE PAULA - 

OAB:3229/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

Designação de audiência – Mutirão da Conciliação

Certifico, para todos os efeitos de direito, que autorizado pelo art. 203, § 

4º do Código de Processo Civil, bem como o art. 482 inciso VI e § 7º, art. 

701 inciso XVIII da Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, e em atenção à 

determinação retro, passo a impulsionar os autos, designando o dia 16 de 

dezembro de 2017, (sábado) às 10h45min, para audiência de 

CONCILIAÇÃO, a ser realizada no CEJUSC, situado no Edifício do Fórum da 

Comarca de Colider/MT (sito a Av. Juiz Vladmir Baptista, s/nº, Residencial 

Everest, Setor Leste, Jardim Vânia) INTIMANDO as partes e seus 

Advogados (caso possuam), a comparecerem a citada audiência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 82099 Nr: 3115-05.2012.811.0009

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COLÍDER ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HOTEL AMARAL DIAS II LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DONIZETH PEREIRA DE PAULA - 

OAB:3229/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

Designação de audiência – Mutirão da Conciliação

Certifico, para todos os efeitos de direito, que autorizado pelo art. 203, § 

4º do Código de Processo Civil, bem como o art. 482 inciso VI e § 7º, art. 

701 inciso XVIII da Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, e em atenção à 

determinação retro, passo a impulsionar os autos, designando o dia 16 de 

dezembro de 2017, (sábado) às 14h30min, para audiência de 

CONCILIAÇÃO, a ser realizada no CEJUSC, situado no Edifício do Fórum da 

Comarca de Colider/MT (sito a Av. Juiz Vladmir Baptista, s/nº, Residencial 

Everest, Setor Leste, Jardim Vânia) INTIMANDO as partes e seus 

Advogados (caso possuam), a comparecerem a citada audiência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 83264 Nr: 622-21.2013.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MONICA MALICE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO AUGUSTO BORDONI 

MANZEPPI - OAB:9203/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Chagas Correa da 

Silva - OAB:MT/ 8184-A

 INTIMAÇÃO VIA DJE

FINALIDADE: Intimação do(a) advogado(a)(s) da parte autora, para que, 

no prazo legal, ofereça contrarrazões a apelação de fls. 162/168 e 

versos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 83806 Nr: 1169-61.2013.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ CAETANO PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO STECCA CIONI - 

OAB:54275/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO VIA DJE

FINALIDADE: Intimação do Advogado da parte autora, a fim de que no 

prazo de 10 (dez) dias, manifeste-se acerca da impugnaçãoà execução 

de fls. 62/63.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 86259 Nr: 3669-03.2013.811.0009

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COLÍDER ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S. FELIX PEREIRA & CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DONIZETH PEREIRA DE PAULA - 

OAB:3229/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

Designação de audiência – Mutirão da Conciliação

Certifico, para todos os efeitos de direito, que autorizado pelo art. 203, § 

4º do Código de Processo Civil, bem como o art. 482 inciso VI e § 7º, art. 

701 inciso XVIII da Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, e em atenção à 

determinação retro, passo a impulsionar os autos, designando o dia 15 de 

dezembro de 2017, (sexta-feira) às 08:00horas, para audiência de 

CONCILIAÇÃO, a ser realizada no CEJUSC, situado no Edifício do Fórum da 

Comarca de Colider/MT (sito a Av. Juiz Vladmir Baptista, s/nº, Residencial 

Everest, Setor Leste, Jardim Vânia) INTIMANDO as partes e seus 

Advogados (caso possuam), a comparecerem a citada audiência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 86419 Nr: 3834-50.2013.811.0009

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COLÍDER ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REAL NORTE TRANSPORTES S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DONIZETH PEREIRA DE PAULA - 

OAB:3229/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

Designação de audiência – Mutirão da Conciliação

Certifico, para todos os efeitos de direito, que autorizado pelo art. 203, § 

4º do Código de Processo Civil, bem como o art. 482 inciso VI e § 7º, art. 

701 inciso XVIII da Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, e em atenção à 

determinação retro, passo a impulsionar os autos, designando o dia 16 de 

dezembro de 2017, (sabádo) às 11:00horas, para audiência de 

CONCILIAÇÃO, a ser realizada no CEJUSC, situado no Edifício do Fórum da 

Comarca de Colider/MT (sito a Av. Juiz Vladmir Baptista, s/nº, Residencial 

Everest, Setor Leste, Jardim Vânia) INTIMANDO as partes e seus 

Advogados (caso possuam), a comparecerem a citada audiência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 86421 Nr: 3836-20.2013.811.0009

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 
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DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COLÍDER ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): V. F. MORAES - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DONIZETH PEREIRA DE PAULA - 

OAB:3229/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

Designação de audiência – Mutirão da Conciliação

Certifico, para todos os efeitos de direito, que autorizado pelo art. 203, § 

4º do Código de Processo Civil, bem como o art. 482 inciso VI e § 7º, art. 

701 inciso XVIII da Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, e em atenção à 

determinação retro, passo a impulsionar os autos, designando o dia 15 de 

dezembro de 2017, (sexta-feira) às 08h15min, para audiência de 

CONCILIAÇÃO, a ser realizada no CEJUSC, situado no Edifício do Fórum da 

Comarca de Colider/MT (sito a Av. Juiz Vladmir Baptista, s/nº, Residencial 

Everest, Setor Leste, Jardim Vânia) INTIMANDO as partes e seus 

Advogados (caso possuam), a comparecerem a citada audiência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 86423 Nr: 3838-87.2013.811.0009

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COLÍDER ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTÔNIO GOMES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DONIZETH PEREIRA DE PAULA - 

OAB:3229/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

Designação de audiência – Mutirão da Conciliação

Certifico, para todos os efeitos de direito, que autorizado pelo art. 203, § 

4º do Código de Processo Civil, bem como o art. 482 inciso VI e § 7º, art. 

701 inciso XVIII da Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, e em atenção à 

determinação retro, passo a impulsionar os autos, designando o dia 15 de 

dezembro de 2017, (sexta-feira) às 08h30min, para audiência de 

CONCILIAÇÃO, a ser realizada no CEJUSC, situado no Edifício do Fórum da 

Comarca de Colider/MT (sito a Av. Juiz Vladmir Baptista, s/nº, Residencial 

Everest, Setor Leste, Jardim Vânia) INTIMANDO as partes e seus 

Advogados (caso possuam), a comparecerem a citada audiência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 87513 Nr: 901-70.2014.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANIEL MOREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO STECCA CIONI - 

OAB:54275/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO VIA DJE

FINALIDADE: Intimação do Advogado da parte autora, a fim de que no 

prazo de 10 (dez) dias, manifeste-se acerca da impugnação de fls. 77/84.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 87747 Nr: 1087-93.2014.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLENE DOS SANTOS RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO STECCA CIONI - 

OAB:54275/PR, RICARDO ZEFERINO PEREIRA - OAB:12491-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO VIA DJE

FINALIDADE: Intimação do Advogado da parte autora, a fim de que no 

prazo de 10 (dez) dias, manifeste-se acerca da impugnação de fls. 

110/118.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 88057 Nr: 1354-65.2014.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DARCI LUIZ DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOJAS AVENIDA LTDA, SERASA EXPIRIAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO LEME ANTONIO - 

OAB:MT 12613 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANNIELEN CHIRELLE - 

OAB:OAB/MT. 12.325, JULIANA LETÍCA DO CARMO - 

OAB:OAB/MT12.261, KRAREN DA COSTA LUCHTENBERG - OAB:, SANI 

CRISTINA GUIMARÃES - OAB:OAB/SP 154.348, VALÉRIA CRISTINA 

BAGGIO DE CARVALHO RICHTER - OAB:OAB/MT 4676

 INTIMAÇÃO VIA DJE

FINALIDADE: Intimação do(a) advogado(a)(s) da parte autora, para que, 

no prazo legal, ofereça contrarrazões a apelação de fls. 99/107 e versos 

e 110/112.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 88399 Nr: 1627-44.2014.811.0009

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COLÍDER ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO PERNAMBUCANO DE ASSISTÊNCIA 

À SAÚDE - I.P.A. S

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DONIZETH PEREIRA DE PAULA - 

OAB:3229/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

Designação de audiência – Mutirão da Conciliação

Certifico, para todos os efeitos de direito, que autorizado pelo art. 203, § 

4º do Código de Processo Civil, bem como o art. 482 inciso VI e § 7º, art. 

701 inciso XVIII da Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, e em atenção à 

determinação retro, passo a impulsionar os autos, designando o dia 16 de 

dezembro de 2017, (sábado) às 13h30min, para audiência de 

CONCILIAÇÃO, a ser realizada no CEJUSC, situado no Edifício do Fórum da 

Comarca de Colider/MT (sito a Av. Juiz Vladmir Baptista, s/nº, Residencial 

Everest, Setor Leste, Jardim Vânia) INTIMANDO as partes e seus 

Advogados (caso possuam), a comparecerem a citada audiência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 90043 Nr: 2992-36.2014.811.0009

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RPDS, IPC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RLC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO LEME ANTONIO - 

OAB:MT 12613 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO VIA DJE

FINALIDADE: Intimação do advogado da parte autora, a fim de que no 

prazo de 03 (três) dias, manifeste-se sobre os documentos de fls. 48/49, 

pugnando o que entender de direito ao prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 93181 Nr: 1451-31.2015.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURO SANCHES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEFONICA BRASIL S.A - VIVO EMPRESAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO GALADINOVIC ALVIM - 

OAB:MT 17.010

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO VIA DJE

FINALIDADE: Intimação do(a) advogado(a)(s) da parte autora, para 

querendo, e, no prazo legal, ofereça impugnação a contestação de fls. 

77/95.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 96430 Nr: 3536-87.2015.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GEILTON BEZERRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILSON GOULART - 

OAB:18669/O - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO VIA DJE – art. 523 do CPC

FINALIDADE: INTIMAÇÃO do(a)(s) Advogado(a)(s) da parte autora para 

manifestar-se nos autos em 30 (trinta) dias, na forma do artigo 523 do 

CPC, ante o trânsito em julgado da sentença nele proferida, sendo que 

após a expiração do citado prazo, os autos serão encaminhados ao 

arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 98676 Nr: 1242-28.2016.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA GUIMARÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO STECCA CIONI - 

OAB:MT 15848

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO VIA DJE – art. 523 do CPC

FINALIDADE: INTIMAÇÃO do(a)(s) Advogado(a)(s) da parte autora para 

manifestar-se nos autos em 30 (trinta) dias, na forma do artigo 523 do 

CPC, ante o trânsito em julgado da sentença nele proferida, sendo que 

após a expiração do citado prazo, os autos serão encaminhados ao 

arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 99182 Nr: 1609-52.2016.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARECIDO FERREIRA MAGALHÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO DE FREITAS 

RODRIGUES - OAB:12424-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO VIA DJE

FINALIDADE: Intimação do(a) advogado(a)(s) da parte autora, para 

querendo, e, no prazo legal, ofereça impugnação a contestação de fls. 

62/67, bem como manifestar-se sobre o laudo pericial às fls. 54/61.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 99557 Nr: 1862-40.2016.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDILEUZA MARIA DE ARAUJO SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILAINE MATCHIL MACHADO 

DA SILVA - OAB:6015/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO VIA DJE – art. 523 do CPC

FINALIDADE: INTIMAÇÃO do(a)(s) Advogado(a)(s) da parte autora para 

manifestar-se nos autos em 30 (trinta) dias, na forma do artigo 523 do 

CPC, ante o trânsito em julgado da sentença nele proferida, sendo que 

após a expiração do citado prazo, os autos serão encaminhados ao 

arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 99568 Nr: 1870-17.2016.811.0009

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RIO CLARO COMÉRCIO DE MÓVEIS E 

ELETRODOMÉSTICOS LTDA - ME, Evandro Luna Falqueto, OSCAR NUNES 

DA SILVA, IVONI APARECIDA GODOY DA SILVA, TEMISTOCLES NUNES 

DA SILVA SOBRINHO, AMARILDO APARECIDO DA LUZ, EXTRALUZ 

MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDA CARINA UEHARA 

PAULA DE LARA - OAB:357020, DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE 

SOUZA - OAB:14690/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURICIO RICARDO ALVES - 

OAB:15.523/MT

 INTIMAÇÃO VIA DJE

FINALIDADE: Intimação do Advogado da parte autora, para no prazo legal, 

manifestar-se sobre a certidão do Sr. Oficial de Justiça, às fls. 93, 

pugnando o que entender de direito ao prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 99893 Nr: 2086-75.2016.811.0009

 AÇÃO: Regulamentação de Visitas->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KSS, RASA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA DINARTE SOARES - 

OAB: MT - 11.875

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO VIA DJE

FINALIDADE: Intimação do(a) advogado(a)(s) da parte autora, para 

querendo, e, no prazo de 10 (dez) dias, ofereça impugnação à 

contestação e documentos de fls. 62/83 e versos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 100097 Nr: 2240-93.2016.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRINHA APARECIDA MOTTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIKAELI FONSECA DE SOUZA - 

OAB: MT - 16.582-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO VIA DJE

FINALIDADE: Intimação do(a) advogado(a)(s) da parte autora, para 

querendo, e, no prazo de 10 (dez) dias, ofereça impugnação à 

contestaçãofls. 93/98 e versos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 100323 Nr: 2408-95.2016.811.0009

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COLÍDER ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SKI BRASIL SERVIÇOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DONIZETH PEREIRA DE PAULA - 

OAB:3229/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

Designação de audiência – Mutirão da Conciliação

Certifico, para todos os efeitos de direito, que autorizado pelo art. 203, § 

4º do Código de Processo Civil, bem como o art. 482 inciso VI e § 7º, art. 

701 inciso XVIII da Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, e em atenção à 

determinação retro, passo a impulsionar os autos, designando o dia 15 de 

dezembro de 2017, (sexta-feira) às 09:00horas, para audiência de 

CONCILIAÇÃO, a ser realizada no CEJUSC, situado no Edifício do Fórum da 

Comarca de Colider/MT (sito a Av. Juiz Vladmir Baptista, s/nº, Residencial 

Everest, Setor Leste, Jardim Vânia) INTIMANDO as partes e seus 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1016018/12/2017 Página 309 de 613



Advogados (caso possuam), a comparecerem a citada audiência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 100325 Nr: 2410-65.2016.811.0009

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COLÍDER ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NOVA PONTOCOM COMERCIO ELETRONICO 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DONIZETH PEREIRA DE PAULA - 

OAB:3229/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

Designação de audiência – Mutirão da Conciliação

Certifico, para todos os efeitos de direito, que autorizado pelo art. 203, § 

4º do Código de Processo Civil, bem como o art. 482 inciso VI e § 7º, art. 

701 inciso XVIII da Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, e em atenção à 

determinação retro, passo a impulsionar os autos, designando o dia 15 de 

dezembro de 2017, (sexta-feira) às 10:00horas, para audiência de 

CONCILIAÇÃO, a ser realizada no CEJUSC, situado no Edifício do Fórum da 

Comarca de Colider/MT (sito a Av. Juiz Vladmir Baptista, s/nº, Residencial 

Everest, Setor Leste, Jardim Vânia) INTIMANDO as partes e seus 

Advogados (caso possuam), a comparecerem a citada audiência

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 100332 Nr: 2417-57.2016.811.0009

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COLÍDER ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELSO GUEDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DONIZETH PEREIRA DE PAULA - 

OAB:3229/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

Designação de audiência – Mutirão da Conciliação

Certifico, para todos os efeitos de direito, que autorizado pelo art. 203, § 

4º do Código de Processo Civil, bem como o art. 482 inciso VI e § 7º, art. 

701 inciso XVIII da Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, e em atenção à 

determinação retro, passo a impulsionar os autos, designando o dia 15 de 

dezembro de 2017, (sexta-feira) às 10h15min para audiência de 

CONCILIAÇÃO, a ser realizada no CEJUSC, situado no Edifício do Fórum da 

Comarca de Colider/MT (sito a Av. Juiz Vladmir Baptista, s/nº, Residencial 

Everest, Setor Leste, Jardim Vânia) INTIMANDO as partes e seus 

Advogados (caso possuam), a comparecerem a citada audiência

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 100978 Nr: 2853-16.2016.811.0009

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COLÍDER ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO INÁCIO DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DONIZETH PEREIRA DE PAULA - 

OAB:3229/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

Designação de audiência – Mutirão da Conciliação

Certifico, para todos os efeitos de direito, que autorizado pelo art. 203, § 

4º do Código de Processo Civil, bem como o art. 482 inciso VI e § 7º, art. 

701 inciso XVIII da Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, e em atenção à 

determinação retro, passo a impulsionar os autos, designando o dia 16 de 

dezembro de 2017, (sábado) às 15:00horas, para audiência de 

CONCILIAÇÃO, a ser realizada no CEJUSC, situado no Edifício do Fórum da 

Comarca de Colider/MT (sito a Av. Juiz Vladmir Baptista, s/nº, Residencial 

Everest, Setor Leste, Jardim Vânia) INTIMANDO as partes e seus 

Advogados (caso possuam), a comparecerem a citada audiência

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 43622 Nr: 539-15.2007.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO GOMES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL FRANCISCO DA SILVA 

- OAB:3529-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO VIA DJE

FINALIDADE: Intimação do Advogado da parte autora, a fim de que no 

prazo de 10 (dez) dias, manifeste-se acerca da impugnação de 

fls.292/299.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 44791 Nr: 1654-71.2007.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IDA SOLENE FONSECA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILAINE MATCHIL MACHADO 

DA SILVA - OAB:6015/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO VIA DJE

FINALIDADE: Intimação do Advogado da parte autora, a fim de que no 

prazo de 10 (dez) dias, manifeste-se acerca da impugnação de fls. 

129/137.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 45301 Nr: 2155-25.2007.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA ALICE NUNES RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILAINE MATCHIL MACHADO 

DA SILVA - OAB:6015/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO VIA DJE

FINALIDADE: Intimação do Advogado da parte autora, a fim de que no 

prazo de 10 (dez) dias, manifeste-se acerca da impugnação de 

fls.172/180.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 45336 Nr: 2185-60.2007.811.0009

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BJD DIREITOS CREDITÓRIOS S/S LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURO SÉRGIO XAVIER CARRENHO, 

BANSICREDI - BANCO COOPERATIVO S.A, HSBC BANK BRASIL S.A - 

BANCO MÚLTIPLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO HIGINO DA SILVA 

JUNIOR - OAB:MT-4045

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LILIANE CASADEI - 

OAB:6989/MT

 INTIMAÇÃO VIA DJE

FINALIDADE: Intimação do Advogado da parte autora, para dar 

prosseguimento no feito, requerendo o que entende de direito, no prazo de 

10(dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 54719 Nr: 2157-87.2010.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO GUEDES, JAIMA JUNCKER GUEDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DISMA BERGAMASCHI PIOVEZAN, CASSIO 

CRISTIAN RODRIGUEZ
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANILO GALADINOVIC ALVIM - 

OAB:OAB/MT 14.371, JOSE ROBERTO ALVIM - OAB:MT-3285, 

JULIANO GALADINOVIC ALVIM - OAB:MT 17.010, THAIZZE DE 

OLIVEIRA LANGARO - OAB:14756, Vilma Lima Galadinovic Alvim - 

OAB:3526-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eder Sanso sagais - 

OAB:OAB/MT 23348/O, JAILINE FRANCIEL FRASSON - OAB:7724, 

LUCIANA DE BONA - OAB:7943, VANUZA SAGAIS - OAB:OAB/MT 

13113

 INTIMAÇÃO VIA DJE

FINALIDADE: Intimação do(a) advogado(a)(s) da parte autora, para 

querendo, e, no prazo legal, ofereça impugnação a contestação de fls. 

353/389.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 56066 Nr: 477-33.2011.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: QUITÉRIA GOMES DE MELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO LEME ANTONIO - 

OAB:MT 12613 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO VIA DJE

FINALIDADE: Intimação do(a) advogado(a)(s) da parte autora Dr. Claudio 

Leme Antonio, para que, no prazo legal, manifestar sobre o documento de 

fls. 195vº.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 57926 Nr: 2210-34.2011.811.0009

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WJGB, PCGB, RGF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JLB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO BARRETO DA CRUZ - 

OAB:17.238/MT, ELISANGELA DINARTE SOARES - OAB: MT - 11.875

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO VIA DJE

FINALIDADE: Intimação do Advogado da parte autora, para no prazo legal 

manifestar-se nos autos, requerendo o que entender de direito ao 

prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 80314 Nr: 1278-12.2012.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO OLIVEIRA NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALCIDES FERREIRA DA ROCHA 

JUNIOR - OAB:OAB/MT 6.908-A, Marly Gavioli - OAB:MT 18.740

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO VIA DJE

INTIMAÇÃO VIA DJE

FINALIDADE: Intimação do Advogado da parte autora, a fim de que no 

prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se sobre a impugnação à execução 

de fls. 128/135.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 80488 Nr: 1461-80.2012.811.0009

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COLÍDER ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ORLANDO VAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DONIZETH PEREIRA DE PAULA - 

OAB:3229/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

Designação de audiência – Mutirão da Conciliação

Certifico, para todos os efeitos de direito, que autorizado pelo art. 203, § 

4º do Código de Processo Civil, bem como o art. 482 inciso VI e § 7º, art. 

701 inciso XVIII da Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, e em atenção à 

determinação retro, passo a impulsionar os autos, designando o dia 13 de 

dezembro de 2017, (quarta-feira) às 08h45min, para audiência de 

CONCILIAÇÃO, a ser realizada no CEJUSC, situado no Edifício do Fórum da 

Comarca de Colider/MT (sito a Av. Juiz Vladmir Baptista, s/nº, Residencial 

Everest, Setor Leste, Jardim Vânia) INTIMANDO as partes e seus 

Advogados (caso possuam), a comparecerem a citada audiência

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 84973 Nr: 2363-96.2013.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OLIVIA BENICIO BETARELLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADALBERTO CESAR PEREIRA 

MARTINS JUNIOR - OAB:MT 14256-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO VIA DJE

FINALIDADE: Intimação do Advogado da parte autora, a fim de que no 

prazo de 10 (dez) dias, manifeste-se acerca da impugnação à execução 

de fls. 99/109.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 86426 Nr: 3841-42.2013.811.0009

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COLÍDER ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LIDER MADEIRAS LTDA - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DONIZETH PEREIRA DE PAULA - 

OAB:3229/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

Designação de audiência – Mutirão da Conciliação

Certifico, para todos os efeitos de direito, que autorizado pelo art. 203, § 

4º do Código de Processo Civil, bem como o art. 482 inciso VI e § 7º, art. 

701 inciso XVIII da Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, e em atenção à 

determinação retro, passo a impulsionar os autos, designando o dia 15 de 

dezembro de 2017, (sexta-feira) às 08h45min, para audiência de 

CONCILIAÇÃO, a ser realizada no CEJUSC, situado no Edifício do Fórum da 

Comarca de Colider/MT (sito a Av. Juiz Vladmir Baptista, s/nº, Residencial 

Everest, Setor Leste, Jardim Vânia) INTIMANDO as partes e seus 

Advogados (caso possuam), a comparecerem a citada audiência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 86972 Nr: 437-46.2014.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA JOANA FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILAINE MATCHIL MACHADO 

DA SILVA - OAB:6015/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO VIA DJE

FINALIDADE: Intimação do Advogado da parte autora, a fim de que no 

prazo de 10 (dez) dias, manifeste-se acerca da impugnaçãoà execução 

de fls. 95/103

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 88375 Nr: 1608-38.2014.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 
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Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERALDO LUIZ FERREIRA DO CARMO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO LEME ANTONIO - 

OAB:MT 12613 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO VIA DJE

FINALIDADE: Intimação do Advogado da parte autora, a fim de que no 

prazo de 10 (dez) dias, manifeste-se acerca da impugnação de fls. 

168/172.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 88751 Nr: 1908-97.2014.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDNA MARIA APARECIDA VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO LEME ANTONIO - 

OAB:MT 12613 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO VIA DJE

FINALIDADE: Intimação do(a) advogado(a)(s) da parte autora, para 

querendo, e, no prazo de 10 (dez) dias, ofereça impugnaçãoàs 

contestações apresentadas nos autos às fls. 108/131 e fls. 132/148.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 92588 Nr: 1039-03.2015.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLARICE LAZZARI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - NÚCLEO DE COLÍDER - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO VIA DJE

FINALIDADE: Intimação do(a) advogado(a)(s) da parte autora, para que, 

no prazo legal, ofereça contrarrazões a apelação de fls. 74/79 e versos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 93381 Nr: 1591-65.2015.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARECIDA ALVES DIAS DE ANDRADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILAINE MATCHIL MACHADO 

DA SILVA - OAB:6015/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO VIA DJE

FINALIDADE: Intimação do Advogado da parte autora, a fim de que no 

prazo de 10 (dez) dias, manifeste-se acerca da impugnaçãoà execução 

de fls. 89/94.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 97763 Nr: 642-07.2016.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NAIR DE SOUSA DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

GERÊNCIA EXECUTIVA DO INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO RICARDO ALVES - 

OAB:15.523/MT, Midiã Carbo Ferneda Borguetti - OAB:21097-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO VIA DJE

FINALIDADE: Intimação do Advogado da parte autora, a fim de que no 

prazo de 10 (dez) dias, manifeste-se acerca da impugnaçãoà execução 

de fls. 147/158

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 98130 Nr: 864-72.2016.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NOELI KLEIN BERNARDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

GERÊNCIA EXECUTIVA DO INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILAINE MATCHIL MACHADO 

DA SILVA - OAB:6015/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO VIA DJE

FINALIDADE: Intimação do(a) advogado(a)(s) da parte autora, para que, 

no prazo legal, ofereça contrarrazões a apelação de fls. 83/86 e versos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 100334 Nr: 2419-27.2016.811.0009

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COLÍDER ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FILOMENA MARIA DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DONIZETH PEREIRA DE PAULA - 

OAB:3229/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

Designação de audiência – Mutirão da Conciliação

Certifico, para todos os efeitos de direito, que autorizado pelo art. 203, § 

4º do Código de Processo Civil, bem como o art. 482 inciso VI e § 7º, art. 

701 inciso XVIII da Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, e em atenção à 

determinação retro, passo a impulsionar os autos, designando o dia 15 de 

dezembro de 2017, (sexta-feira) às 09h15min, para audiência de 

CONCILIAÇÃO, a ser realizada no CEJUSC, situado no Edifício do Fórum da 

Comarca de Colider/MT (sito a Av. Juiz Vladmir Baptista, s/nº, Residencial 

Everest, Setor Leste, Jardim Vânia) INTIMANDO as partes e seus 

Advogados (caso possuam), a comparecerem a citada audiência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 80176 Nr: 1137-90.2012.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GIBRAIL COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO LEME ANTONIO - 

OAB:MT 12613 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.Intime-se a autarquia executada, na pessoa de seu 

representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, no 

prazo de 30 (trinta) dias, se lhe aprouver, impugnar a execução, nos 

termos do art. 535 do CPC.Apresentada a impugnação, intime-se a parte 

exequente para se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, façam 

os autos conclusos.Se decorrer o prazo legal sem impugnação, no que for 

aplicável, certifique-se e, na forma do art. 6.º da Resolução n.º 115 do 

CNJ, inciso XIV do artigo 7.º e art. 11, ambos da Resolução n.º 122/2010 

do Conselho da Justiça Federal, para os efeitos da compensação prevista 

nos §§ 9.º e 10 do art. 100 da Constituição Federal, INTIME-SE o órgão de 

representação judicial da entidade executada para que informe, em 30 

(trinta) dias, a existência de débitos que preencham as condições 

estabelecidas no § 9.º, sob pena de perda do direito de abatimento dos 

valores informados. Havendo resposta de pretensão de compensação 

pela entidade devedora, na forma do item anterior, independentemente de 

novo despacho, intime-se a parte exequente para se manifestar, no prazo 

de 10 (dez) dias. Após, conclusos para decisão a respeito, se for o 

caso.Não sendo impugnado o cumprimento de sentença ou resolvida a 

impugnação, o pagamento será requisitado por meio de Ofício de 
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Requisição de Pequeno Valor à autoridade na pessoa de quem o ente 

público foi citado para o processo, cujo adimplemento deverá ser realizado 

no prazo de 02 (dois) meses, contados da entrega da requisição, 

mediante depósito na agência de banco oficial mais próxima da residência 

do exequente, sob as penas da lei. Se se tratar de valor que demande 

precatório, este será expedido ao Presidente do E. Tribunal competente, 

com as peças devidas. (...).Se devidos honorários advocatícios, em caso 

de procedência da impugnação da execução, em prol da autarquia 

executada; ou se improcedente a mesma impugnação, neste caso em prol 

da parte exequente, estes serão fixados na respectiva decisão que 

resolvê-la. (...) Intimem-se.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 92139 Nr: 760-17.2015.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIA RIBEIRO MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Ercilia Cotrim Garcia 

Stropa - OAB:8048-B MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.Intime-se a autarquia executada, na pessoa de seu 

representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, no 

prazo de 30 (trinta) dias, se lhe aprouver, impugnar a execução, nos 

termos do art. 535 do CPC.Apresentada a impugnação, intime-se a parte 

exequente para se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, façam 

os autos conclusos.Se decorrer o prazo legal sem impugnação, no que for 

aplicável, certifique-se e, na forma do art. 6.º da Resolução n.º 115 do 

CNJ, inciso XIV do artigo 7.º e art. 11, ambos da Resolução n.º 122/2010 

do Conselho da Justiça Federal, para os efeitos da compensação prevista 

nos §§ 9.º e 10 do art. 100 da Constituição Federal, INTIME-SE o órgão de 

representação judicial da entidade executada para que informe, em 30 

(trinta) dias, a existência de débitos que preencham as condições 

estabelecidas no § 9.º, sob pena de perda do direito de abatimento dos 

valores informados. Havendo resposta de pretensão de compensação 

pela entidade devedora, na forma do item anterior, independentemente de 

novo despacho, intime-se a parte exequente para se manifestar, no prazo 

de 10 (dez) dias. Após, conclusos para decisão a respeito, se for o 

caso.Não sendo impugnado o cumprimento de sentença ou resolvida a 

impugnação, o pagamento será requisitado por meio de Ofício de 

Requisição de Pequeno Valor à autoridade na pessoa de quem o ente 

público foi citado para o processo, cujo adimplemento deverá ser realizado 

no prazo de 02 (dois) meses, contados da entrega da requisição, 

mediante depósito na agência de banco oficial mais próxima da residência 

do exequente, sob as penas da lei. Se se tratar de valor que demande 

precatório, este será expedido ao Presidente do E. Tribunal competente, 

com as peças devidas. (...).Se devidos honorários advocatícios, em caso 

de procedência da impugnação da execução, em prol da autarquia 

executada; ou se improcedente a mesma impugnação, neste caso em prol 

da parte exequente, estes serão fixados na respectiva decisão que 

resolvê-la. (...)Intimem-se.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 82278 Nr: 3310-87.2012.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIANA CORREA ARAUJO SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO RICARDO ALVES - 

OAB:15.523/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.Intime-se a autarquia executada, na pessoa de seu 

representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, no 

prazo de 30 (trinta) dias, se lhe aprouver, impugnar a execução, nos 

termos do art. 535 do CPC.Apresentada a impugnação, intime-se a parte 

exequente para se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, façam 

os autos conclusos.Se decorrer o prazo legal sem impugnação, no que for 

aplicável, certifique-se e, na forma do art. 6.º da Resolução n.º 115 do 

CNJ, inciso XIV do artigo 7.º e art. 11, ambos da Resolução n.º 122/2010 

do Conselho da Justiça Federal, para os efeitos da compensação prevista 

nos §§ 9.º e 10 do art. 100 da Constituição Federal, INTIME-SE o órgão de 

representação judicial da entidade executada para que informe, em 30 

(trinta) dias, a existência de débitos que preencham as condições 

estabelecidas no § 9.º, sob pena de perda do direito de abatimento dos 

valores informados. Havendo resposta de pretensão de compensação 

pela entidade devedora, na forma do item anterior, independentemente de 

novo despacho, intime-se a parte exequente para se manifestar, no prazo 

de 10 (dez) dias. Após, conclusos para decisão a respeito, se for o 

caso.Não sendo impugnado o cumprimento de sentença ou resolvida a 

impugnação, o pagamento será requisitado por meio de Ofício de 

Requisição de Pequeno Valor à autoridade na pessoa de quem o ente 

público foi citado para o processo, cujo adimplemento deverá ser realizado 

no prazo de 02 (dois) meses, contados da entrega da requisição, 

mediante depósito na agência de banco oficial mais próxima da residência 

do exequente, sob as penas da lei. Se se tratar de valor que demande 

precatório, este será expedido ao Presidente do E. Tribunal competente, 

com as peças devidas. (...).Se devidos honorários advocatícios, em caso 

de procedência da impugnação da execução, em prol da autarquia 

executada; ou se improcedente a mesma impugnação, neste caso em prol 

da parte exequente, estes serão fixados na respectiva decisão que 

resolvê-la. (...)Intimem-se.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 83300 Nr: 651-71.2013.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MOACIR PRUDENTE DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO RICARDO ALVES - 

OAB:15.523/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.Intime-se a autarquia executada, na pessoa de seu 

representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, no 

prazo de 30 (trinta) dias, se lhe aprouver, impugnar a execução, nos 

termos do art. 535 do CPC.Apresentada a impugnação, intime-se a parte 

exequente para se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, façam 

os autos conclusos.Se decorrer o prazo legal sem impugnação, no que for 

aplicável, certifique-se e, na forma do art. 6.º da Resolução n.º 115 do 

CNJ, inciso XIV do artigo 7.º e art. 11, ambos da Resolução n.º 122/2010 

do Conselho da Justiça Federal, para os efeitos da compensação prevista 

nos §§ 9.º e 10 do art. 100 da Constituição Federal, INTIME-SE o órgão de 

representação judicial da entidade executada para que informe, em 30 

(trinta) dias, a existência de débitos que preencham as condições 

estabelecidas no § 9.º, sob pena de perda do direito de abatimento dos 

valores informados. Havendo resposta de pretensão de compensação 

pela entidade devedora, na forma do item anterior, independentemente de 

novo despacho, intime-se a parte exequente para se manifestar, no prazo 

de 10 (dez) dias. Após, conclusos para decisão a respeito, se for o 

caso.Não sendo impugnado o cumprimento de sentença ou resolvida a 

impugnação, o pagamento será requisitado por meio de Ofício de 

Requisição de Pequeno Valor à autoridade na pessoa de quem o ente 

público foi citado para o processo, cujo adimplemento deverá ser realizado 

no prazo de 02 (dois) meses, contados da entrega da requisição, 

mediante depósito na agência de banco oficial mais próxima da residência 

do exequente, sob as penas da lei. Se se tratar de valor que demande 

precatório, este será expedido ao Presidente do E. Tribunal competente, 

com as peças devidas. (..).Se devidos honorários advocatícios, em caso 

de procedência da impugnação da execução, em prol da autarquia 

executada; ou se improcedente a mesma impugnação, neste caso em prol 

da parte exequente, estes serão fixados na respectiva decisão que 

resolvê-la. (...)Intimem-se.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 88258 Nr: 1512-23.2014.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE FATIMA ANDRADE
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILAINE MATCHIL MACHADO 

DA SILVA - OAB:6015/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.Intime-se a autarquia executada, na pessoa de seu 

representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, no 

prazo de 30 (trinta) dias, se lhe aprouver, impugnar a execução, nos 

termos do art. 535 do CPC.Apresentada a impugnação, intime-se a parte 

exequente para se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, façam 

os autos conclusos.Se decorrer o prazo legal sem impugnação, no que for 

aplicável, certifique-se e, na forma do art. 6.º da Resolução n.º 115 do 

CNJ, inciso XIV do artigo 7.º e art. 11, ambos da Resolução n.º 122/2010 

do Conselho da Justiça Federal, para os efeitos da compensação prevista 

nos §§ 9.º e 10 do art. 100 da Constituição Federal, INTIME-SE o órgão de 

representação judicial da entidade executada para que informe, em 30 

(trinta) dias, a existência de débitos que preencham as condições 

estabelecidas no § 9.º, sob pena de perda do direito de abatimento dos 

valores informados. Havendo resposta de pretensão de compensação 

pela entidade devedora, na forma do item anterior, independentemente de 

novo despacho, intime-se a parte exequente para se manifestar, no prazo 

de 10 (dez) dias. Após, conclusos para decisão a respeito, se for o 

caso.Não sendo impugnado o cumprimento de sentença ou resolvida a 

impugnação, o pagamento será requisitado por meio de Ofício de 

Requisição de Pequeno Valor à autoridade na pessoa de quem o ente 

público foi citado para o processo, cujo adimplemento deverá ser realizado 

no prazo de 02 (dois) meses, contados da entrega da requisição, 

mediante depósito na agência de banco oficial mais próxima da residência 

do exequente, sob as penas da lei. Se se tratar de valor que demande 

precatório, este será expedido ao Presidente do E. Tribunal competente, 

com as peças devidas. (...).Se devidos honorários advocatícios, em caso 

de procedência da impugnação da execução, em prol da autarquia 

executada; ou se improcedente a mesma impugnação, neste caso em prol 

da parte exequente, estes serão fixados na respectiva decisão que 

resolvê-la. (...)Intimem-se.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 92954 Nr: 1290-21.2015.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS CASADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

GERÊNCIA EXECUTIVA DO INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON PLENS - OAB:5603/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.Intime-se a autarquia executada, na pessoa de seu 

representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, no 

prazo de 30 (trinta) dias, se lhe aprouver, impugnar a execução, nos 

termos do art. 535 do CPC.Apresentada a impugnação, intime-se a parte 

exequente para se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, façam 

os autos conclusos.Se decorrer o prazo legal sem impugnação, no que for 

aplicável, certifique-se e, na forma do art. 6.º da Resolução n.º 115 do 

CNJ, inciso XIV do artigo 7.º e art. 11, ambos da Resolução n.º 122/2010 

do Conselho da Justiça Federal, para os efeitos da compensação prevista 

nos §§ 9.º e 10 do art. 100 da Constituição Federal, INTIME-SE o órgão de 

representação judicial da entidade executada para que informe, em 30 

(trinta) dias, a existência de débitos que preencham as condições 

estabelecidas no § 9.º, sob pena de perda do direito de abatimento dos 

valores informados. Havendo resposta de pretensão de compensação 

pela entidade devedora, na forma do item anterior, independentemente de 

novo despacho, intime-se a parte exequente para se manifestar, no prazo 

de 10 (dez) dias. Após, conclusos para decisão a respeito, se for o 

caso.Não sendo impugnado o cumprimento de sentença ou resolvida a 

impugnação, o pagamento será requisitado por meio de Ofício de 

Requisição de Pequeno Valor à autoridade na pessoa de quem o ente 

público foi citado para o processo, cujo adimplemento deverá ser realizado 

no prazo de 02 (dois) meses, contados da entrega da requisição, 

mediante depósito na agência de banco oficial mais próxima da residência 

do exequente, sob as penas da lei. Se se tratar de valor que demande 

precatório, este será expedido ao Presidente do E. Tribunal competente, 

com as peças devidas. (....)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 47252 Nr: 1054-16.2008.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ISAAC FLORIANO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADMAR AGOSTINI MÂNICA - 

OAB:MT-3560, LILIANE CASADEI - OAB:6989/MT, NEUMA TEREZINHA 

PORPORATTI CIELO - OAB:MT-3598-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc. O executado Instituto Nacional do Seguro Social -INSS aviou a 

vertente impugnação à execução alegando, em resumo, que há excesso 

na execução, por conta da não aplicação correta da correção monetária e 

honorários advocatícios indevidos no cumprimento de sentença, conforme 

estipulado no art. 85, § 7.°, do CPC, nos cálculos elaborados pelo 

exequente. (...) Isto posto, com fincas nos fundamentos anteriormente 

lançados, acolho a impugnação apresentada pela autarquia, para 

homologar o cálculo por ela apresentado, rejeitando aquele feito pela parte 

exequente. Valores estes do cálculo homologado a serem adimplidos, 

após o trânsito em julgado desta sentença, mediante Requisição de 

Pequeno Valor (RPV) à autoridade na pessoa de quem o ente público foi 

citado para o processo, observando-se o cálculo homologado, para o 

pagamento do crédito de pequeno valor, ser realizado no prazo de 02 

(dois) meses, contado da entrega da requisição, mediante depósito na 

agência de banco oficial mais próxima da residência do exequente, sob as 

penas da Lei. Se se tratar de valor que demande precatório, este será 

expedido ao Presidente do E. Tribunal competente, com as peças devidas. 

Feita a comunicação, vinculados os recursos financeiros advindos à 

Conta Depósitos Judiciais, intime-se a parte autora a indicar conta 

bancária, expedindo-se o alvará para seu levantamento, sem olvidar a 

necessidade de notificar o beneficiário pessoalmente, se a conta for de 

terceiro, inclusive se for, como de praxe, de seu patrono. Inteligência do 

art. 100 da Constituição Federal; art. 535, § 3.º, incisos I e II, do Código de 

Processo Civil; art. 128 da Lei n.º 8.213/1991, com redação dada pela Lei 

n.° 10.099/2000; Leis n.° 10.259/2001 (arts. 3.° e 17, § 1.º) e n.° 

12.153/2009 (art. 13) e demais disposições legais aplicáveis. P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 54912 Nr: 2351-87.2010.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WAGNER ALVES DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WEDERSON FRANCISCO DA 

SILVA - OAB:12611-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc. O executado Instituto Nacional do Seguro Social -INSS aviou a 

vertente impugnação à execução alegando, em resumo, que há excesso 

na execução, por conta da não aplicação correta dos juros e da correção 

monetária nos cálculos elaborados pela exequente. (...) Isto posto, com 

fincas nos fundamentos anteriormente lançados, acolho a impugnação 

apresentada pela autarquia, para homologar o cálculo por ela 

apresentado, rejeitando aquele feito pela parte exequente. Valores estes 

do cálculo homologado a serem adimplidos, após o trânsito em julgado 

desta sentença, mediante Requisição de Pequeno Valor (RPV) à 

autoridade na pessoa de quem o ente público foi citado para o processo, 

observando-se o cálculo homologado, para o pagamento do crédito de 

pequeno valor, ser realizado no prazo de 02 (dois) meses, contado da 

entrega da requisição, mediante depósito na agência de banco oficial mais 

próxima da residência do exequente, sob as penas da Lei. Se se tratar de 

valor que demande precatório, este será expedido ao Presidente do E. 

Tribunal competente, com as peças devidas. Feita a comunicação, 

vinculados os recursos financeiros advindos à Conta Depósitos Judiciais, 

intime-se a parte autora a indicar conta bancária, expedindo-se o alvará 

para seu levantamento, sem olvidar a necessidade de notificar o 

beneficiário pessoalmente, se a conta for de terceiro, inclusive se for, 

como de praxe, de seu patrono. Inteligência do art. 100 da Constituição 
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Federal; art. 535, § 3.º, incisos I e II, do Código de Processo Civil; art. 128 

da Lei n.º 8.213/1991, com redação dada pela Lei n.° 10.099/2000; Leis n.° 

10.259/2001 (arts. 3.° e 17, § 1.º) e n.° 12.153/2009 (art. 13) e demais 

disposições legais aplicáveis. P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 56822 Nr: 1111-29.2011.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ENEIL FLORES BENITES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Reinaldo Luciano Fernandes - 

OAB:12849-a/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.Intime-se a autarquia executada, na pessoa de seu 

representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, no 

prazo de 30 (trinta) dias, se lhe aprouver, impugnar a execução, nos 

termos do art. 535 do CPC.Apresentada a impugnação, intime-se a parte 

exequente para se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, façam 

os autos conclusos.Se decorrer o prazo legal sem impugnação, no que for 

aplicável, certifique-se e, na forma do art. 6.º da Resolução n.º 115 do 

CNJ, inciso XIV do artigo 7.º e art. 11, ambos da Resolução n.º 122/2010 

do Conselho da Justiça Federal, para os efeitos da compensação prevista 

nos §§ 9.º e 10 do art. 100 da Constituição Federal, INTIME-SE o órgão de 

representação judicial da entidade executada para que informe, em 30 

(trinta) dias, a existência de débitos que preencham as condições 

estabelecidas no § 9.º, sob pena de perda do direito de abatimento dos 

valores informados. Havendo resposta de pretensão de compensação 

pela entidade devedora, na forma do item anterior, independentemente de 

novo despacho, intime-se a parte exequente para se manifestar, no prazo 

de 10 (dez) dias. Após, conclusos para decisão a respeito, se for o 

caso.Não sendo impugnado o cumprimento de sentença ou resolvida a 

impugnação, o pagamento será requisitado por meio de Ofício de 

Requisição de Pequeno Valor à autoridade na pessoa de quem o ente 

público foi citado para o processo, cujo adimplemento deverá ser realizado 

no prazo de 02 (dois) meses, contados da entrega da requisição, 

mediante depósito na agência de banco oficial mais próxima da residência 

do exequente, sob as penas da lei. Se se tratar de valor que demande 

precatório, este será expedido ao Presidente do E. Tribunal competente, 

com as peças devidas. (....).Se devidos honorários advocatícios, em caso 

de procedência da impugnação da execução, em prol da autarquia 

executada; ou se improcedente a mesma impugnação, neste caso em prol 

da parte exequente, estes serão fixados na respectiva decisão que 

resolvê-la. (...).Intimem-se.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 83213 Nr: 571-10.2013.811.0009

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BAUERMANN INFORMÁTICA LTDA - ME, 

NILSON SILVA PINHEIRO, MARLI BAUERMANN PINHEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTINA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A, Renato Chagas Corrêa da Silva - 

OAB:8.187-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

DEFIRO o pedido de p. 87/88, a determinar seja expedido alvará para 

levantamento e/ou transferência na proporção de 50% dos valores 

depositados na Conta Depósitos Judiciais em favor da associação de 

advogados Enesto Borges na conta por ela indicada à p. 87.

 No mais, intime-se a outra sociedade de advogados que atuou nos autos, 

para em 05 dias, apresentar dados bancários, a fim de efetuar o 

levantamento dos outros 50% que foram arbitrados em favor dela pela 

sentença de p. 86, frente e verso.

Se apresentados os dados bancários, expeça-se o respectivo alvará para 

o levantamento do numerário, na conta em que for indicada.

Levantados os valores, nada mais sendo requerido em 05 dias, 

arquivem-se os autos, com as baixas e anotações necessárias.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 85742 Nr: 3140-81.2013.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA PAULA TAVARES DA CÂMARA CANGUÇU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO DE FREITAS 

RODRIGUES - OAB:12424-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Decorrida a suposta data assinalada às p. 102/103 para a cessação do 

benefício de auxílio-doença percebido pela autora, sem notícia e/ou 

comprovação nos autos de que realmente tenha sido suspenso, determino 

seja esclarecida por ela referida informação em 05 dias.

Se cessado e pretender seu restabelecimento, determino que seja 

carreada nos autos, no mesmo lapso, documentação médica acerca de 

seu atual quadro de saúde.

Em seguida, conclusos.

Intimem-se.

Cumpra-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 90789 Nr: 3589-05.2014.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MIRIAN ANDRADE DE OLIVEIRA FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILSON GOULART - 

OAB:18669/O - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.Intime-se a autarquia executada, na pessoa de seu 

representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, no 

prazo de 30 (trinta) dias, se lhe aprouver, impugnar a execução, nos 

termos do art. 535 do CPC.Apresentada a impugnação, intime-se a parte 

exequente para se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, façam 

os autos conclusos.Se decorrer o prazo legal sem impugnação, no que for 

aplicável, certifique-se e, na forma do art. 6.º da Resolução n.º 115 do 

CNJ, inciso XIV do artigo 7.º e art. 11, ambos da Resolução n.º 122/2010 

do Conselho da Justiça Federal, para os efeitos da compensação prevista 

nos §§ 9.º e 10 do art. 100 da Constituição Federal, INTIME-SE o órgão de 

representação judicial da entidade executada para que informe, em 30 

(trinta) dias, a existência de débitos que preencham as condições 

estabelecidas no § 9.º, sob pena de perda do direito de abatimento dos 

valores informados. Havendo resposta de pretensão de compensação 

pela entidade devedora, na forma do item anterior, independentemente de 

novo despacho, intime-se a parte exequente para se manifestar, no prazo 

de 10 (dez) dias. Após, conclusos para decisão a respeito, se for o 

caso.Não sendo impugnado o cumprimento de sentença ou resolvida a 

impugnação, o pagamento será requisitado por meio de Ofício de 

Requisição de Pequeno Valor à autoridade na pessoa de quem o ente 

público foi citado para o processo, cujo adimplemento deverá ser realizado 

no prazo de 02 (dois) meses, contados da entrega da requisição, 

mediante depósito na agência de banco oficial mais próxima da residência 

do exequente, sob as penas da lei. Se se tratar de valor que demande 

precatório, este será expedido ao Presidente do E. Tribunal competente, 

com as peças devidas(...).Se devidos honorários advocatícios, em caso 

de procedência da impugnação da execução, em prol da autarquia 

executada; ou se improcedente a mesma impugnação, neste caso em prol 

da parte exequente, estes serão fixados na respectiva decisão que 

resolvê-la. (...)Intimem-se.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 94053 Nr: 2108-70.2015.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOCELI VIEIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO DE FREITAS 

RODRIGUES - OAB:12424-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.Intime-se a autarquia executada, na pessoa de seu 

representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, no 

prazo de 30 (trinta) dias, se lhe aprouver, impugnar a execução, nos 

termos do art. 535 do CPC.Apresentada a impugnação, intime-se a parte 

exequente para se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, façam 

os autos conclusos.Se decorrer o prazo legal sem impugnação, no que for 

aplicável, certifique-se e, na forma do art. 6.º da Resolução n.º 115 do 

CNJ, inciso XIV do artigo 7.º e art. 11, ambos da Resolução n.º 122/2010 

do Conselho da Justiça Federal, para os efeitos da compensação prevista 

nos §§ 9.º e 10 do art. 100 da Constituição Federal, INTIME-SE o órgão de 

representação judicial da entidade executada para que informe, em 30 

(trinta) dias, a existência de débitos que preencham as condições 

estabelecidas no § 9.º, sob pena de perda do direito de abatimento dos 

valores informados. Havendo resposta de pretensão de compensação 

pela entidade devedora, na forma do item anterior, independentemente de 

novo despacho, intime-se a parte exequente para se manifestar, no prazo 

de 10 (dez) dias. Após, conclusos para decisão a respeito, se for o 

caso.Não sendo impugnado o cumprimento de sentença ou resolvida a 

impugnação, o pagamento será requisitado por meio de Ofício de 

Requisição de Pequeno Valor à autoridade na pessoa de quem o ente 

público foi citado para o processo, cujo adimplemento deverá ser realizado 

no prazo de 02 (dois) meses, contados da entrega da requisição, 

mediante depósito na agência de banco oficial mais próxima da residência 

do exequente, sob as penas da lei. Se se tratar de valor que demande 

precatório, este será expedido ao Presidente do E. Tribunal competente, 

com as peças devidas. (...).Se devidos honorários advocatícios, em caso 

de procedência da impugnação da execução, em prol da autarquia 

executada; ou se improcedente a mesma impugnação, neste caso em prol 

da parte exequente, estes serão fixados na respectiva decisão que 

resolvê-la. (...)Intimem-se.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 96330 Nr: 3479-69.2015.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ ILIDIO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANILO GALADINOVIC ALVIM - 

OAB:OAB/MT 14.371, JOSE ROBERTO ALVIM - OAB:MT-3285, 

JULIANO GALADINOVIC ALVIM - OAB:MT 17.010, LUCIANA CARLA 

PIRANI NASCIMENTO - OAB:6578, THAIZZE DE OLIVEIRA LANGARO - 

OAB:14756, Vilma Lima Galadinovic Alvim - OAB:3526-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13431-B

 Vistos etc.

Sobre a petição de p. 146, manifeste-se o autor no prazo de 05 dias, sob 

pena de extinção do processo pelo pagamento. Ciente de que seu silêncio 

implicará na anuência do adimplemento da dívida.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 43094 Nr: 34-24.2007.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEVANICE ALVES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVIO LUIS TIETZ - 

OAB:7809/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, com fincas nos fundamentos anteriormente lançados, acolho a 

impugnação apresentada pela autarquia, para homologar o cálculo por ela 

apresentado, rejeitando aquele feito pela parte exequente. Valores estes 

do cálculo homologado a serem adimplidos, após o trânsito em julgado 

desta sentença, mediante Requisição de Pequeno Valor (RPV) à 

autoridade na pessoa de quem o ente público foi citado para o processo, 

observando-se o cálculo homologado, para o pagamento do crédito de 

pequeno valor, ser realizado no prazo de 02 (dois) meses, contado da 

entrega da requisição, mediante depósito na agência de banco oficial mais 

próxima da residência do exequente, sob as penas da Lei. Se se tratar de 

valor que demande precatório, este será expedido ao Presidente do E. 

Tribunal competente, com as peças devidas. Feita a comunicação, 

vinculados os recursos financeiros advindos à Conta Depósitos Judiciais, 

intime-se a parte autora a indicar conta bancária, expedindo-se o alvará 

para seu levantamento, sem olvidar a necessidade de notificar o 

beneficiário pessoalmente, se a conta for de terceiro, inclusive se for, 

como de praxe, de seu patrono. Inteligência do art. 100 da Constituição 

Federal; art. 535, § 3.º, incisos I e II, do Código de Processo Civil; art. 128 

da Lei n.º 8.213/1991, com redação dada pela Lei n.° 10.099/2000; Leis n.° 

10.259/2001 (arts. 3.° e 17, § 1.º) e n.° 12.153/2009 (art. 13) e demais 

disposições legais aplicáveis.Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 44793 Nr: 1656-41.2007.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEANDRO SERGIO DA SILVA, PAULO SERGIO DA 

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILAINE MATCHIL MACHADO 

DA SILVA - OAB:6015/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.Decisão preclusa de p. 266/267v.º, a homologar os cálculos 

apresentados pela autarquia executada, que impugnou a execução e teve 

acolhida sua insurgência, quando foram invertidos os honorários 

sucumbenciais arbitrados no valor de R$ 4.221,71 nesta fase de 

cumprimento de sentença, destarte em favor do INSS, a serem glosados 

do respectivo valor correto devido à parte exequente, restou 

consignado.No entanto, atravessada petição do INSS de p. 269/270, a 

requerer a execução da verba honorária em tela, que, por raciocínio 

indevido e fora dos parâmetros da decisão retromencionada, calculou em 

valor diverso do inicialmente arbitrado, com um rosário de providências a 

serem tomadas, decerto pela parte adversa, por meio de um link para 

efetivar seu depósito por GRU, com pedido de intimação da parte 

exequente, sucumbente parcial nessa fase de impugnação, para efetuar o 

seu pagamento.Nesse passo, de ver que a autarquia demandada ainda 

não pagou, via RPV ou Precatório, o que deve à parte exequente, quantia 

já acertada no cálculo homologado, mas afoitamente já pretende ver 

depositados os honorários sucumbenciais a quem tem direito, ainda por 

cima em valores incondizentes com aqueles arbitrados. (...).O que 

certamente se dará numa espécie de cumprimento às avessas da decisão 

inicialmente mencionada e poderá implicar no inadimplemento dessa verba, 

a exigir, num terceiro momento, sua execução.Portanto, não sendo factível 

a exigência precipitada dos honorários advocatícios invertidos a que o 

INSS tem direito, sem antes liquidar a RPV ou o Precatório, que lhe 

incumbe, INDEFIRO o pedido de p. 269/270, frente e verso, a ser renovado 

oportunamente, se for o caso.Se o INSS insistir nessa sistemática para 

haver tais honorários (...). Salvo se a parte exequente, que deverá ser 

primeiro intimada para se manifestar em 05 dias, preferir atender de plano 

o pleito da autarquia, depositando o valor devido a título de honorários 

advocatícios sucumbências decorrentes da inversão respectiva feita na 

impugnação. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 82978 Nr: 328-66.2013.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VILMA APARECIDA SEBASTIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEUZA BATISTA DA SILVA - 
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OAB:MT 16598/O, SILVANA DA FONSECA ROSAS SILVA - 

OAB:OABMT 19926-O, WEDERSON FRANCISCO DA SILVA - 

OAB:12611-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Noticiado pela parte autora que teria sido cessado o benefício 

previdenciário de auxílio-doença concedido em seu favor pela r. sentença 

de p. 90/91, a pedir pelo seu restabelecimento, pois seu quadro de saúde 

não teria se alterado, subsistindo sua incapacidade para as atividades que 

anteriormente exercia até os dias atuais.

Entretanto, instada a demonstrar seu atual quadro de saúde, por meio de 

documentação médica, se ateve a apresentar o atestado médico de p. 

153, datado em 26/09/2017, a indicar que está em tratamento médico, em 

decorrência de “espondiloartorse vertebral, estreitamento forames 

C3-C4/C4-C5, osteofitose”.

 De ver que são doenças diversas daquelas alegadas na exordial que 

ensejaram a concessão do benefício de auxílio-doença pela r. sentença 

de p. 90/91, sem mencionar nada a respeito da suposta incapacidade para 

o exercício das atividades laborativas.

Desse modo, não comprovado, por ora, pela parte autora a subsistência 

da sua incapacidade para as atividades que anteriormente exercia, a 

ensejar o pretendido restabelecimento, hei por bem indeferir o pedido.

Por outro lado, calha assentar que foram apresentadas as contrarrazões 

ao recurso de apelação às p. 144/147. Entretanto, interposta apelação 

adesiva pela parte autora à p. 149, que deverá a autarquia requerida se 

manifestar em 15 dias.

Desse modo, intime-se a parte apelada para as contrarrazões da apelação 

adesiva de p. 149. Vencido o prazo, com ou sem elas, subam os autos 

sem demora ao E. Tribunal Regional Federal da Primeira Região, com as 

nossas homenagens.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 83578 Nr: 933-12.2013.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TELIZANE BASILIO DE MELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO CELERINO ALVIM DA 

FONSECA - OAB:OAB/MT 10.629

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:19937/PR

 Vistos etc.

 Prejudicado o pedido de p. 83, vez que já autorizado pela r. sentença de 

p. 74/75.

 Entretanto, de ver que não foram apresentados dados bancários, os 

quais deverão ser indicados em 05 dias.

Calha assentar, no mais, que o instrumento procuratório de p. 22, não 

possui poderes específicos para receber e dar quitação. Se indicada 

conta bancária de titularidade do nobre advogado que patrocinou a causa, 

como é de praxe, deverá colacionar nos autos, no mesmo prazo acima 

assinalado, instrumento procuratório com os ditos poderes.

 Se atendida a diligência sobredita, proceda-se ao levantamento, 

determinado pela r. sentença de p. 74/75.

Levantados os valores, nada mais sendo requerido em 05 dias, retornem 

os autos ao arquivo sem demora.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 84412 Nr: 1814-86.2013.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ORANDINA MATIAS FIGUEIREDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - NÚCLEO DE COLÍDER - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.Intime-se a autarquia executada, na pessoa de seu 

representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, no 

prazo de 30 (trinta) dias, se lhe aprouver, impugnar a execução, nos 

termos do art. 535 do CPC.Apresentada a impugnação, intime-se a parte 

exequente para se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, façam 

os autos conclusos.Se decorrer o prazo legal sem impugnação, no que for 

aplicável, certifique-se e, na forma do art. 6.º da Resolução n.º 115 do 

CNJ, inciso XIV do artigo 7.º e art. 11, ambos da Resolução n.º 122/2010 

do Conselho da Justiça Federal, para os efeitos da compensação prevista 

nos §§ 9.º e 10 do art. 100 da Constituição Federal, INTIME-SE o órgão de 

representação judicial da entidade executada para que informe, em 30 

(trinta) dias, a existência de débitos que preencham as condições 

estabelecidas no § 9.º, sob pena de perda do direito de abatimento dos 

valores informados. Havendo resposta de pretensão de compensação 

pela entidade devedora, na forma do item anterior, independentemente de 

novo despacho, intime-se a parte exequente para se manifestar, no prazo 

de 10 (dez) dias. Após, conclusos para decisão a respeito, se for o 

caso.Não sendo impugnado o cumprimento de sentença ou resolvida a 

impugnação, o pagamento será requisitado por meio de Ofício de 

Requisição de Pequeno Valor à autoridade na pessoa de quem o ente 

público foi citado para o processo, cujo adimplemento deverá ser realizado 

no prazo de 02 (dois) meses, contados da entrega da requisição, 

mediante depósito na agência de banco oficial mais próxima da residência 

do exequente, sob as penas da lei. Se se tratar de valor que demande 

precatório, este será expedido ao Presidente do E. Tribunal competente, 

com as peças devidas. (..).Se devidos honorários advocatícios, em caso 

de procedência da impugnação da execução, em prol da autarquia 

executada; ou se improcedente a mesma impugnação, neste caso em prol 

da parte exequente, estes serão fixados na respectiva decisão que 

resolvê-la. (...)Intimem-se.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 86749 Nr: 239-09.2014.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIEZER SILVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO RICARDO ALVES - 

OAB:15.523/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.Intime-se a autarquia executada, na pessoa de seu 

representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, no 

prazo de 30 (trinta) dias, se lhe aprouver, impugnar a execução, nos 

termos do art. 535 do CPC.Apresentada a impugnação, intime-se a parte 

exequente para se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, façam 

os autos conclusos.Se decorrer o prazo legal sem impugnação, no que for 

aplicável, certifique-se e, na forma do art. 6.º da Resolução n.º 115 do 

CNJ, inciso XIV do artigo 7.º e art. 11, ambos da Resolução n.º 122/2010 

do Conselho da Justiça Federal, para os efeitos da compensação prevista 

nos §§ 9.º e 10 do art. 100 da Constituição Federal, INTIME-SE o órgão de 

representação judicial da entidade executada para que informe, em 30 

(trinta) dias, a existência de débitos que preencham as condições 

estabelecidas no § 9.º, sob pena de perda do direito de abatimento dos 

valores informados. Havendo resposta de pretensão de compensação 

pela entidade devedora, na forma do item anterior, independentemente de 

novo despacho, intime-se a parte exequente para se manifestar, no prazo 

de 10 (dez) dias. Após, conclusos para decisão a respeito, se for o 

caso.Não sendo impugnado o cumprimento de sentença ou resolvida a 

impugnação, o pagamento será requisitado por meio de Ofício de 

Requisição de Pequeno Valor à autoridade na pessoa de quem o ente 

público foi citado para o processo, cujo adimplemento deverá ser realizado 

no prazo de 02 (dois) meses, contados da entrega da requisição, 

mediante depósito na agência de banco oficial mais próxima da residência 

do exequente, sob as penas da lei. Se se tratar de valor que demande 

precatório, este será expedido ao Presidente do E. Tribunal competente, 

com as peças devidas. (...).Se devidos honorários advocatícios, em caso 

de procedência da impugnação da execução, em prol da autarquia 

executada; ou se improcedente a mesma impugnação, neste caso em prol 

da parte exequente, estes serão fixados na respectiva decisão que 
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resolvê-la. (...) Intimem-se.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 87606 Nr: 978-79.2014.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JANDERSON LUIZ SOUZA LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVIO LUIS TIETZ - 

OAB:7809/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.Intime-se a autarquia executada, na pessoa de seu 

representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, no 

prazo de 30 (trinta) dias, se lhe aprouver, impugnar a execução, nos 

termos do art. 535 do CPC.Apresentada a impugnação, intime-se a parte 

exequente para se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, façam 

os autos conclusos.Se decorrer o prazo legal sem impugnação, no que for 

aplicável, certifique-se e, na forma do art. 6.º da Resolução n.º 115 do 

CNJ, inciso XIV do artigo 7.º e art. 11, ambos da Resolução n.º 122/2010 

do Conselho da Justiça Federal, para os efeitos da compensação prevista 

nos §§ 9.º e 10 do art. 100 da Constituição Federal, INTIME-SE o órgão de 

representação judicial da entidade executada para que informe, em 30 

(trinta) dias, a existência de débitos que preencham as condições 

estabelecidas no § 9.º, sob pena de perda do direito de abatimento dos 

valores informados. Havendo resposta de pretensão de compensação 

pela entidade devedora, na forma do item anterior, independentemente de 

novo despacho, intime-se a parte exequente para se manifestar, no prazo 

de 10 (dez) dias. Após, conclusos para decisão a respeito, se for o 

caso.Não sendo impugnado o cumprimento de sentença ou resolvida a 

impugnação, o pagamento será requisitado por meio de Ofício de 

Requisição de Pequeno Valor à autoridade na pessoa de quem o ente 

público foi citado para o processo, cujo adimplemento deverá ser realizado 

no prazo de 02 (dois) meses, contados da entrega da requisição, 

mediante depósito na agência de banco oficial mais próxima da residência 

do exequente, sob as penas da lei. Se se tratar de valor que demande 

precatório, este será expedido ao Presidente do E. Tribunal competente, 

com as peças devidas. (...).Se devidos honorários advocatícios, em caso 

de procedência da impugnação da execução, em prol da autarquia 

executada; ou se improcedente a mesma impugnação, neste caso em prol 

da parte exequente, estes serão fixados na respectiva decisão que 

resolvê-la. (...)Intimem-se.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 87941 Nr: 1250-73.2014.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIANO FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LILIANE CASADEI - OAB:6989/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.Intime-se a autarquia executada, na pessoa de seu 

representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, no 

prazo de 30 (trinta) dias, se lhe aprouver, impugnar a execução, nos 

termos do art. 535 do CPC.Apresentada a impugnação, intime-se a parte 

exequente para se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, façam 

os autos conclusos.Se decorrer o prazo legal sem impugnação, no que for 

aplicável, certifique-se e, na forma do art. 6.º da Resolução n.º 115 do 

CNJ, inciso XIV do artigo 7.º e art. 11, ambos da Resolução n.º 122/2010 

do Conselho da Justiça Federal, para os efeitos da compensação prevista 

nos §§ 9.º e 10 do art. 100 da Constituição Federal, INTIME-SE o órgão de 

representação judicial da entidade executada para que informe, em 30 

(trinta) dias, a existência de débitos que preencham as condições 

estabelecidas no § 9.º, sob pena de perda do direito de abatimento dos 

valores informados. Havendo resposta de pretensão de compensação 

pela entidade devedora, na forma do item anterior, independentemente de 

novo despacho, intime-se a parte exequente para se manifestar, no prazo 

de 10 (dez) dias. Após, conclusos para decisão a respeito, se for o 

caso.Não sendo impugnado o cumprimento de sentença ou resolvida a 

impugnação, o pagamento será requisitado por meio de Ofício de 

Requisição de Pequeno Valor à autoridade na pessoa de quem o ente 

público foi citado para o processo, cujo adimplemento deverá ser realizado 

no prazo de 02 (dois) meses, contados da entrega da requisição, 

mediante depósito na agência de banco oficial mais próxima da residência 

do exequente, sob as penas da lei. Se se tratar de valor que demande 

precatório, este será expedido ao Presidente do E. Tribunal competente, 

com as peças devidas. (...).Se devidos honorários advocatícios, em caso 

de procedência da impugnação da execução, em prol da autarquia 

executada; ou se improcedente a mesma impugnação, neste caso em prol 

da parte exequente, estes serão fixados na respectiva decisão que 

resolvê-la. (...)Intimem-se.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 89301 Nr: 2340-19.2014.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL JOSÉ DE LIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO LEME ANTONIO - 

OAB:MT 12613 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Trata-se de obrigação de fazer que resultará, ao ser cumprida, em 

consequente implantação do benefício previdenciário pretendido, já obtido 

na acórdão retro, transitado em julgado, que deve ser agilizada em prol da 

razoável duração do processo.

Assim, a teor dos arts. 497 e 520 do Código de Processo Civil, intime-se a 

autarquia executada, por remessa dos autos às suas expensas, para, no 

prazo de 30 (trinta) dias, implantar o benefício pretendido sem delongas, 

sem efeitos retroativos, cujas pendências respectivas, se existirem, 

deverão ser exigidas em oportuna execução por quantia certa contra a 

fazenda pública (art. 535 do CPC).

Eventuais astreintes e outras medidas coercitivas, se necessárias, 

poderão ser analisadas oportunamente. Dicção nos arts. 497 e 535/537 do 

CPC. Deve a autarquia acionada cumprir a ordem de modo a evitá-las, pois 

aquele que de qualquer forma participar do processo deve comportar-se 

de acordo com a boa-fé objetiva, sendo que as partes têm o direito de 

obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade 

satisfativa, devendo todos os sujeitos do processo cooperar entre si para 

que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva, sob 

risco de litigância de má-fé. Inteligência dos art. 5.º, inciso LXXVIII, da 

Constituição Federal e arts. 4.º, 5.º e 6.º do CPC.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 89504 Nr: 2523-87.2014.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ABIMAEL OCILO JOSÉ BONIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO - SECRETARIA 

DE ESTADO DE SAÚDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL FRANCISCO DA SILVA 

- OAB:3529-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos etc.

Defiro o pedido de p. 178, ante a informação do Departamento de 

Depósitos Judiciais à p. 187, de que a TED referente ao alvará judicial n.º 

201259-6/2015 de p. 166 foi devolvida por inconsistência nos dados 

bancários.

Desse modo, expeça-se alvará para levantamento e/ou transferência no 

valor de R$ 5.905,57, que estão depositados na Conta Depósitos Judiciais 

em favor do Hospital Jardim Cuiabá Ltda, na conta por ele indicada à p. 

178v.º.

No mais, quanto ao valor que remanescer, após a expedição do alvará 

acima assinalado, determino seja devolvido aos cofres públicos, por meio 

de alvará judicial na conta indicada pelo Estado de Mato Grosso à p. 192.
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 Em seguida, nada mais sendo requerido em 05 dias, arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações necessárias.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 91654 Nr: 421-58.2015.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAIR FERREIRA AUGUSTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILSON GOULART - 

OAB:18669/O - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de obrigação de fazer que resultará, ao ser cumprida, em 

consequente implantação do benefício previdenciário pretendido, já obtido 

na acórdão retro, transitado em julgado, que deve ser agilizada em prol da 

razoável duração do processo.

Assim, a teor dos arts. 497 e 520 do Código de Processo Civil, intime-se a 

autarquia executada, por remessa dos autos às suas expensas, para, no 

prazo de 30 (trinta) dias, implantar o benefício pretendido sem delongas, 

sem efeitos retroativos, cujas pendências respectivas, se existirem, 

deverão ser exigidas em oportuna execução por quantia certa contra a 

fazenda pública (art. 535 do CPC).

Eventuais astreintes e outras medidas coercitivas, se necessárias, 

poderão ser analisadas oportunamente. Dicção nos arts. 497 e 535/537 do 

CPC. Deve a autarquia acionada cumprir a ordem de modo a evitá-las, pois 

aquele que de qualquer forma participar do processo deve comportar-se 

de acordo com a boa-fé objetiva, sendo que as partes têm o direito de 

obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade 

satisfativa, devendo todos os sujeitos do processo cooperar entre si para 

que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva, sob 

risco de litigância de má-fé. Inteligência dos art. 5.º, inciso LXXVIII, da 

Constituição Federal e arts. 4.º, 5.º e 6.º do CPC.

Em seguida, subam os autos sem demora ao E. Tribunal Regional Federal 

da Primeira Região, com as nossas homenagens.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 92248 Nr: 815-65.2015.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ORMILDO DIAS DE ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILAINE MATCHIL MACHADO 

DA SILVA - OAB:6015/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.Intime-se a autarquia executada, na pessoa de seu 

representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, no 

prazo de 30 (trinta) dias, se lhe aprouver, impugnar a execução, nos 

termos do art. 535 do CPC.Apresentada a impugnação, intime-se a parte 

exequente para se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, façam 

os autos conclusos.Se decorrer o prazo legal sem impugnação, no que for 

aplicável, certifique-se e, na forma do art. 6.º da Resolução n.º 115 do 

CNJ, inciso XIV do artigo 7.º e art. 11, ambos da Resolução n.º 122/2010 

do Conselho da Justiça Federal, para os efeitos da compensação prevista 

nos §§ 9.º e 10 do art. 100 da Constituição Federal, INTIME-SE o órgão de 

representação judicial da entidade executada para que informe, em 30 

(trinta) dias, a existência de débitos que preencham as condições 

estabelecidas no § 9.º, sob pena de perda do direito de abatimento dos 

valores informados. Havendo resposta de pretensão de compensação 

pela entidade devedora, na forma do item anterior, independentemente de 

novo despacho, intime-se a parte exequente para se manifestar, no prazo 

de 10 (dez) dias. Após, conclusos para decisão a respeito, se for o 

caso.Não sendo impugnado o cumprimento de sentença ou resolvida a 

impugnação, o pagamento será requisitado por meio de Ofício de 

Requisição de Pequeno Valor à autoridade na pessoa de quem o ente 

público foi citado para o processo, cujo adimplemento deverá ser realizado 

no prazo de 02 (dois) meses, contados da entrega da requisição, 

mediante depósito na agência de banco oficial mais próxima da residência 

do exequente, sob as penas da lei. Se se tratar de valor que demande 

precatório, este será expedido ao Presidente do E. Tribunal competente, 

com as peças devidas. (...).Se devidos honorários advocatícios, em caso 

de procedência da impugnação da execução, em prol da autarquia 

executada; ou se improcedente a mesma impugnação, neste caso em prol 

da parte exequente, estes serão fixados na respectiva decisão que 

resolvê-la. (...)Intimem-se.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 92937 Nr: 1273-82.2015.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIANE MEIRELLES MOTTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO DE FREITAS 

RODRIGUES - OAB:12424-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.Intime-se a autarquia executada, na pessoa de seu 

representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, no 

prazo de 30 (trinta) dias, se lhe aprouver, impugnar a execução, nos 

termos do art. 535 do CPC.Apresentada a impugnação, intime-se a parte 

exequente para se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, façam 

os autos conclusos.Se decorrer o prazo legal sem impugnação, no que for 

aplicável, certifique-se e, na forma do art. 6.º da Resolução n.º 115 do 

CNJ, inciso XIV do artigo 7.º e art. 11, ambos da Resolução n.º 122/2010 

do Conselho da Justiça Federal, para os efeitos da compensação prevista 

nos §§ 9.º e 10 do art. 100 da Constituição Federal, INTIME-SE o órgão de 

representação judicial da entidade executada para que informe, em 30 

(trinta) dias, a existência de débitos que preencham as condições 

estabelecidas no § 9.º, sob pena de perda do direito de abatimento dos 

valores informados. Havendo resposta de pretensão de compensação 

pela entidade devedora, na forma do item anterior, independentemente de 

novo despacho, intime-se a parte exequente para se manifestar, no prazo 

de 10 (dez) dias. Após, conclusos para decisão a respeito, se for o 

caso.Não sendo impugnado o cumprimento de sentença ou resolvida a 

impugnação, o pagamento será requisitado por meio de Ofício de 

Requisição de Pequeno Valor à autoridade na pessoa de quem o ente 

público foi citado para o processo, cujo adimplemento deverá ser realizado 

no prazo de 02 (dois) meses, contados da entrega da requisição, 

mediante depósito na agência de banco oficial mais próxima da residência 

do exequente, sob as penas da lei. Se se tratar de valor que demande 

precatório, este será expedido ao Presidente do E. Tribunal competente, 

com as peças devidas(..).Se devidos honorários advocatícios, em caso de 

procedência da impugnação da execução, em prol da autarquia 

executada; ou se improcedente a mesma impugnação, neste caso em prol 

da parte exequente, estes serão fixados na respectiva decisão que 

resolvê-la. (...)Intimem-se.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 98572 Nr: 1175-63.2016.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA GARCIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO LEME ANTONIO - 

OAB:MT 12613 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.Intime-se a autarquia executada, na pessoa de seu 

representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, no 

prazo de 30 (trinta) dias, se lhe aprouver, impugnar a execução, nos 

termos do art. 535 do CPC.Apresentada a impugnação, intime-se a parte 

exequente para se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, façam 

os autos conclusos.Se decorrer o prazo legal sem impugnação, no que for 

aplicável, certifique-se e, na forma do art. 6.º da Resolução n.º 115 do 
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CNJ, inciso XIV do artigo 7.º e art. 11, ambos da Resolução n.º 122/2010 

do Conselho da Justiça Federal, para os efeitos da compensação prevista 

nos §§ 9.º e 10 do art. 100 da Constituição Federal, INTIME-SE o órgão de 

representação judicial da entidade executada para que informe, em 30 

(trinta) dias, a existência de débitos que preencham as condições 

estabelecidas no § 9.º, sob pena de perda do direito de abatimento dos 

valores informados. Havendo resposta de pretensão de compensação 

pela entidade devedora, na forma do item anterior, independentemente de 

novo despacho, intime-se a parte exequente para se manifestar, no prazo 

de 10 (dez) dias. Após, conclusos para decisão a respeito, se for o 

caso.Não sendo impugnado o cumprimento de sentença ou resolvida a 

impugnação, o pagamento será requisitado por meio de Ofício de 

Requisição de Pequeno Valor à autoridade na pessoa de quem o ente 

público foi citado para o processo, cujo adimplemento deverá ser realizado 

no prazo de 02 (dois) meses, contados da entrega da requisição, 

mediante depósito na agência de banco oficial mais próxima da residência 

do exequente, sob as penas da lei. Se se tratar de valor que demande 

precatório, este será expedido ao Presidente do E. Tribunal competente, 

com as peças devidas. (...).Se devidos honorários advocatícios, em caso 

de procedência da impugnação da execução, em prol da autarquia 

executada; ou se improcedente a mesma impugnação, neste caso em prol 

da parte exequente, estes serão fixados na respectiva decisão que 

resolvê-la. (..)Intimem-se.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 99710 Nr: 1966-32.2016.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUZIA LUCIANA PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO STECCA CIONI - 

OAB:MT 15848, RICARDO ZEFERINO PEREIRA - OAB:12491-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

De ver que o presente feito foi distribuído equivocadamente a este juízo e 

Comarca de Colíder/MT, visto que está endereçado a Vara Cível da 

Comarca de Marcelândia/MT. Tanto se confirma que instada, a parte 

autora à p. 40, pugnou pelo declínio da competência à referida comarca, 

com a consequente remessa dos autos.

 Portanto, defiro o pedido de p. 40, a determinar que sejam os autos 

encaminhados à Comarca de Marcelândia/MT, sem mais demora, com as 

baixas e anotações necessárias.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 99939 Nr: 2121-35.2016.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA SANTIAGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALCIDES FERREIRA DA ROCHA 

JUNIOR - OAB:OAB/MT 6.908-A, Marly Gavioli - OAB:MT 18.740

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.Intime-se a autarquia executada, na pessoa de seu 

representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, no 

prazo de 30 (trinta) dias, se lhe aprouver, impugnar a execução, nos 

termos do art. 535 do CPC.Apresentada a impugnação, intime-se a parte 

exequente para se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, façam 

os autos conclusos.Se decorrer o prazo legal sem impugnação, no que for 

aplicável, certifique-se e, na forma do art. 6.º da Resolução n.º 115 do 

CNJ, inciso XIV do artigo 7.º e art. 11, ambos da Resolução n.º 122/2010 

do Conselho da Justiça Federal, para os efeitos da compensação prevista 

nos §§ 9.º e 10 do art. 100 da Constituição Federal, INTIME-SE o órgão de 

representação judicial da entidade executada para que informe, em 30 

(trinta) dias, a existência de débitos que preencham as condições 

estabelecidas no § 9.º, sob pena de perda do direito de abatimento dos 

valores informados. Havendo resposta de pretensão de compensação 

pela entidade devedora, na forma do item anterior, independentemente de 

novo despacho, intime-se a parte exequente para se manifestar, no prazo 

de 10 (dez) dias. Após, conclusos para decisão a respeito, se for o 

caso.Não sendo impugnado o cumprimento de sentença ou resolvida a 

impugnação, o pagamento será requisitado por meio de Ofício de 

Requisição de Pequeno Valor à autoridade na pessoa de quem o ente 

público foi citado para o processo, cujo adimplemento deverá ser realizado 

no prazo de 02 (dois) meses, contados da entrega da requisição, 

mediante depósito na agência de banco oficial mais próxima da residência 

do exequente, sob as penas da lei. Se se tratar de valor que demande 

precatório, este será expedido ao Presidente do E. Tribunal competente, 

com as peças devidas. (...).Se devidos honorários advocatícios, em caso 

de procedência da impugnação da execução, em prol da autarquia 

executada; ou se improcedente a mesma impugnação, neste caso em prol 

da parte exequente, estes serão fixados na respectiva decisão que 

resolvê-la. (...) Intimem-se.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 15629 Nr: 3256-10.2001.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELSON JOSÉ NARESSI - Espólio de, CLARICE 

APARECIDA FERNANDES, JEFERSON FERNANDES NARESSI, JEVERTON 

FERNANDES NARESSI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE COLÍDER - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO DE FREITAS 

RODRIGUES - OAB:12424-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DONIZETH PEREIRA DE PAULA 

- OAB:3229/MT

 Vistos etc.

 DEFIRO o pedido de p. 271/272. Entretanto, condicionado a indicação pela 

parte exequente, em 10 dias, de dados da terceira herdeira, que moraria 

no Estado do Rio de Janeiro, tais como nome completo, nome da mãe, e/ou 

qualquer outro que possibilite a busca de seu endereço por meio dos 

sistemas informatizados disponibilizados pelo E. TJMT.

Se cumprida a determinação acima assinalada, expeça-se alvará para 

levantamento e/ou transferência no importe de 83,34% dos valores 

depositados na conta depósitos judiciais em favor da parte exequente, na 

conta por ela indicada, resguardando o montante de 16,66%, pertencente 

à terceira herdeira ainda não localizada. Dados declinados à p. 272.

Em seguida, notifique-se pessoalmente a parte beneficiária acerca do 

pagamento na conta de seu patrono.

Se aportado nos autos as informações da terceira herdeira, proceda-se a 

busca de endereços dela, por meio dos sistemas informatizados 

disponibilizados pelo E. TJMT (Infojud, Bacenjud e Siel).

Encontrados endereços, determino sejam neles diligenciados, a fim de que 

seja intimada para apresentar dados bancários, em 05 dias, para o 

levantamento de valores.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 30440 Nr: 1681-59.2004.811.0009

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERVÁSIO TADEU DIAS ROCHA, LILIANE CASADEI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSCAR NUNES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LILIANE CASADEI - OAB:6989/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON FRANCISCO DONINI - 

OAB:8406/MT, MANOEL FRANCISCO DA SILVA - OAB:3529-A/MT

 Vistos etc.

Defiro o pedido de p. 133, vez que instada a parte executada a oferecer 

impugnação pela constrição de valores efetuada via sistema bacenjud, 

permaneceu silente, conforme certificado à p. 131.

Desse modo, considerando os poderes especiais conferidos à nobre 

advogada da parte exequente, determino seja expedido alvará para 

levantamento e/ou transferência dos valores depositados na Conta 

Depósitos Judiciais em favor dela, na conta por ela indicada. Dados 

declinados à p. 133.

Intime-a pessoalmente acerca da liberação dos valores na conta de sua 

advogada.

No mais, intime-a também para em 15 dias, dar prosseguimento ao feito, 
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pugnando o que mais de direito entender. Decorrido o prazo, fica desde 

logo, cientificada de que sua inércia significará anuência tácita do 

adimplemento, com a consequente extinção da execução pelo pagamento.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 39972 Nr: 1752-90.2006.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOVELINA ROMÃO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVIO LUIS TIETZ - 

OAB:7809/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Indefiro a manifestação de p. 294v.º, visto se tratar de dever da parte 

executada trazer a informação da existência de débitos líquidos e certos, 

inscritos ou não em dívida ativa e constituídos contra a exequente, ora 

credora, incluídas parcelas vincendas de parcelamentos, consoante 

preconizado nos §§ 9.º e 10.º do art. 100 da Constituição Federal. Os 

órgãos da Administração devem comunicar-se entre si, dispensando a 

chancela judicial quando não se revelar necessária.

Destarte, em virtude de não ter sido apresentada a informação assinalada, 

a presente execução deve prosseguir, com a consequente requisição dos 

valores homologados às p. 291, frente e verso.

Feita a comunicação, vinculados os recursos financeiros advindos à 

Conta Depósitos Judiciais, intime-se a parte exequente a indicar conta 

bancária, expedindo-se o alvará para seu levantamento, sem olvidar a 

necessidade de notificar a beneficiária pessoalmente, se a conta for de 

terceiro, inclusive se for, como de praxe, de sua patrona.

 Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 47522 Nr: 1321-85.2008.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEUSA CONCEIÇÃO DE TOLEDO CUNHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROGÉRIO LAVEZZO - OAB:5709, 

SILVIO LUIS TIETZ - OAB:7809/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.Decisão preclusa de p. 238/239v.º, a homologar os cálculos 

apresentados pela autarquia executada, que impugnou a execução e teve 

acolhida sua insurgência, quando foram invertidos os honorários 

sucumbenciais arbitrados no valor de R$ 2.351,82 nesta fase de 

cumprimento de sentença, destarte em favor do INSS, a serem glosados 

do respectivo valor correto devido à parte exequente, restou 

consignado.No entanto, atravessada petição do INSS de p. 241/242v.º, a 

requerer a execução da verba honorária em tela, que, por raciocínio 

indevido e fora dos parâmetros da decisão retromencionada, calculou em 

valor diverso do inicialmente arbitrado, com um rosário de providências a 

serem tomadas, decerto pela parte adversa, por meio de um link para 

efetivar seu depósito por GRU, com pedido de intimação da parte 

exequente, sucumbente parcial nessa fase de impugnação, para efetuar o 

seu pagamento.(...).O que certamente se dará numa espécie de 

cumprimento às avessas da decisão inicialmente mencionada e poderá 

implicar no inadimplemento dessa verba, a exigir, num terceiro momento, 

sua execução.Portanto, não sendo factível a exigência precipitada dos 

honorários advocatícios invertidos a que o INSS tem direito, sem antes 

liquidar a RPV ou o Precatório, que lhe incumbe, INDEFIRO o pedido de p. 

241/242v.º, frente e verso, a ser renovado oportunamente, se for o 

caso.Se o INSS insistir nessa sistemática para haver tais honorários (e 

não sua fácil glosa direta na hora da emissão da RPV ou do Precatório), o 

que deverá esclarecer em 05 dias, então, sem outra solução plausível, a 

RPV ou o Precatório deverá ser expedido regularmente, sem qualquer 

abatimento, pelo que restará remetida a exigência dessa verba 

sucumbencial invertida às vias ordinárias, na forma do art. 523 e 

seguintes do CPC. Salvo se a parte exequente, que deverá ser primeiro 

intimada para se manifestar em 05 dias, preferir atender de plano o pleito 

da autarquia, depositando o valor devido a título de honorários 

advocatícios sucumbências decorrentes da inversão respectiva feita na 

impugnação. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 49866 Nr: 593-10.2009.811.0009

 AÇÃO: Exibição->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WALDIR DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADMAR AGOSTINI MÂNICA - 

OAB:MT-3560, LILIANE CASADEI - OAB:6989/MT, NEUMA TEREZINHA 

PORPORATTI CIELO - OAB:MT-3598-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE GAZOLA VIEIRA 

MARQUES - OAB:, Joaquim Felipe Spadoni - OAB:6197, JORGE LUIZ 

MIRAGLIA JAUDY - OAB:6735/MT

 Vistos etc.

O cumprimento da sentença far-se-á nos mesmos autos, a teor dos arts. 

513 e 516, inciso II, ambos do CPC. Anote-se como cumprimento de 

sentença.

Cite-se a parte executada, na pessoa de seu advogado, se tiver, ou, não 

o tendo, pessoalmente, para pagar em 15 (quinze) dias o valor reclamado, 

a contar esse prazo da efetiva intimação, conforme demonstrativo de 

débito apresentado.

Não cumprida espontaneamente a sentença no aludido prazo, na forma da 

Lei, incidente de modo automático a multa de 10% (dez por cento) sobre o 

valor do crédito, que, ipso facto, determino seja acrescida nesta 

execução, cumulando-a com a obrigação, nos termos do art. 523, § 1º, do 

aludido Codex.

Na hipótese de não pagamento, acrescida a multa, expeça-se mandado de 

penhora e avaliação, a ser feita também esta desde logo pelo senhor 

meirinho (salvo se depender de conhecimentos técnicos especializados, 

hipótese em que, certificado a respeito, será nomeado avaliador), cujos 

honorários respectivos, conforme a coisa a ser avaliada, serão arbitrados 

posteriormente, a serem supridos pela parte exequente e carreados à 

parte executada ao final. Da penhora e da avaliação deve ser desde logo 

intimada a parte devedora, e desta última também a parte exequente.

 Não sendo encontrados bens passíveis de penhora, intime-se a parte 

exequente a indicá-los, procedendo-se conforme tópico anterior.

Se a parte executada resolver impugnar a execução deverá efetivá-la em 

15 (quinze) dias, a contar da intimação da penhora e avaliação, hipótese 

em que deverão os autos vir conclusos para recebê-la, se for o caso, 

declarando-se em quais os efeitos, que de regra não terá efeito o 

suspensivo, abrindo-se vistas à parte exequente para contrariá-la no 

mesmo lapso.

FIXO desde já os honorários advocatícios em sede de execução no valor 

de 10%, sobre o valor da execução, na esteira do art. 85, § 2.º e § 8.º, do 

Código de Processo Civil.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 53041 Nr: 478-52.2010.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SISTEMA EDUCACIONAL INTEGRADO - CENTRO DE 

ESTUDOS UNIVERSITÁRIOS DE COLÍDER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI TELEFONE FIXO - BRASIL TELECOM S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz André Bezerra Marques 

de Sá - OAB:8376-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MIRANDA LIMA - 

OAB:13241-A/MT, GIORDANO BRUNO OLIVEIRA - OAB:7238 - MT, 

LOUREMBERGUE ALVES JÚNIOR - OAB:10203 - MT

 Vistos etc.

O cumprimento da sentença far-se-á nos mesmos autos, a teor dos arts. 

513 e 516, inciso II, ambos do CPC. Anote-se como cumprimento de 

sentença.

Cite-se a parte executada, na pessoa de seu advogado, se tiver, ou, não 
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o tendo, pessoalmente, para pagar em 15 (quinze) dias o valor reclamado, 

a contar esse prazo da efetiva intimação, conforme demonstrativo de 

débito apresentado.

Não cumprida espontaneamente a sentença no aludido prazo, na forma da 

Lei, incidente de modo automático a multa de 10% (dez por cento) sobre o 

valor do crédito, que, ipso facto, determino seja acrescida nesta 

execução, cumulando-a com a obrigação, nos termos do art. 523, § 1º, do 

aludido Codex.

Na hipótese de não pagamento, acrescida a multa, expeça-se mandado de 

penhora e avaliação, a ser feita também esta desde logo pelo senhor 

meirinho (salvo se depender de conhecimentos técnicos especializados, 

hipótese em que, certificado a respeito, será nomeado avaliador), cujos 

honorários respectivos, conforme a coisa a ser avaliada, serão arbitrados 

posteriormente, a serem supridos pela parte exequente e carreados à 

parte executada ao final. Da penhora e da avaliação deve ser desde logo 

intimada a parte devedora, e desta última também a parte exequente.

 Não sendo encontrados bens passíveis de penhora, intime-se a parte 

exequente a indicá-los, procedendo-se conforme tópico anterior.

Se a parte executada resolver impugnar a execução deverá efetivá-la em 

15 (quinze) dias, a contar da intimação da penhora e avaliação, hipótese 

em que deverão os autos vir conclusos para recebê-la, se for o caso, 

declarando-se em quais os efeitos, que de regra não terá efeito o 

suspensivo, abrindo-se vistas à parte exequente para contrariá-la no 

mesmo lapso.

FIXO desde já os honorários advocatícios em sede de execução no valor 

de 10%, sobre o valor da execução, na esteira do art. 85, § 2.º e § 8.º, do 

Código de Processo Civil.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 56004 Nr: 415-90.2011.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA CLAUDIA CASTRO MARCONDES DE CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON PLENS - OAB:5603/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc. Noticiado pela parte autora que teria sido cessado o benefício 

previdenciário de auxílio-doença concedido em seu favor pela r. sentença 

de p. 131/134, em razão de ter sido reconhecida na perícia médica 

administrativa a incapacidade para as atividades que anteriormente 

exercia até 11/03/2017, conforme comunicado de p. 228. Calha frisar, que 

os beneficiários da Previdência Social, aposentados por invalidez ou 

auxílio-doença, o que é o caso dos autos, são obrigados a submeterem-se 

a exames médico-periciais bienalmente, estabelecidos na forma do 

regulamento, sob pena de sustação do pagamento do benefício, nos 

termos do art. 70 da Lei n.º 8.212/1991, e seu regulamento n.º 3.048/1999, 

art. 46, parágrafo único. Submetida a parte autora à perícia médica, 

constatado que ela não teria mais incapacidade. Ou seja, os pressupostos 

para a continuidade do benefício não foram verificados na autorização 

legal para a subsunção periódica à perícia médica. No mais, pela 

documentação médica coligida às p. 230/237 e 244/249, demonstrado por 

ela incapacidade por outras razões, e não pela patologia que ensejou a 

concessão do benefício de auxílio-doença na r. sentença de p. 131/134. 

Se se encontra incapacitada por outra doença, deverá ser discutido, se 

assim lhe apetecer, em ação própria, respeitando os princípios do 

contraditório e da ampla defesa. Não há como em execução de sentença, 

emendar os fundamentos da ação. (...) Isto posto, indefiro o 

restabelecimento do benefício de auxílio-doença, por não ter sido 

demonstrado pela autora a permanência de sua incapacidade para as 

atividades que anteriormente exercia, pela patologia que ensejou a 

concessão do referido benefício na r. sentença de p. 131/134. Determino 

que a exequente colacione aos autos, demonstrativo do débito atualizado, 

no prazo de 15 dias, sob pena de extinção. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 58079 Nr: 2365-37.2011.811.0009

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SISTEMA EDUCACIONAL INTEGRADO - CENTRO DE 

ESTUDOS UNIVERSITÁRIOS DE COLÍDER, ACÁCIO DE CRISTO SALDANHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDIVAN APARECIDO CAIONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADALBERTO CESAR PEREIRA 

MARTINS JUNIOR - OAB:MT 14256-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 DEFIRO o pedido de suspensão da execução de p. 64/65, conforme 

autoriza o art. 921, inciso III, do CPC, pelo prazo de 01 ano, a fim de que 

sejam encontrados bens de propriedade do executado passíveis de 

penhora.

Destarte, para não desviar as estatísticas dos processos, determino o 

encaminhamento dos autos ao arquivo provisório, sem baixa no 

distribuidor, até manifestação das partes ou esgotamento do mencionado 

prazo, quando a parte exequente deverá manifestar em 05 dias, pugnando 

o que de direito entender, sob pena de extinção.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 80910 Nr: 1947-65.2012.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DAMIÃO SIQUEIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREI CÉSAR DOMINGUEZ - 

OAB:8094/MT, MAURICIO RICARDO ALVES - OAB:15.523/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Pela documentação médica existente nos autos, inclusive atualizada, o 

quadro de saúde da parte exequente não se alterou. Pelo contrário, 

denota que sua saúde continua debilitada, tanto que reconhecida sua 

incapacidade permanente para as atividades habituais e laborativas foi-lhe 

concedida pela sentença de p. 76/77 aposentadoria por invalidez, não 

desafiada por apelação, com trânsito em julgado.

Essa absurda política de o INSS lidar com números e não com a realidade 

das pessoas é lamentável e causa essa inaceitável situação inusitada, 

inclusive com modificação legislativa (Lei n.° 8.213/1991, art. 60, §§ 8.° e 

9.°), de estabelecer prazo de validade nas decisões judiciais, 

cassando-as sumária e implicitamente na senda meramente administrativa. 

O que é flagrantemente inconstitucional.

Deste modo, ACOLHO o pleito da parte autora, para manter a sentença 

que concedeu a aposentadoria por invalidez, a determinar que seja 

restabelecido o benefício de auxílio-doença n.º 618.728.562-3 e 

posteriormente convertido na aposentadoria sobredita, em até 10 dias, 

visto que o INSS até o momento não fez referida conversão, mesmo já 

tendo sido intimado para tanto, conforme aviso de recebimento de p. 62v.º, 

a vigorar por prazo indeterminado, tornando-se estável e definitiva, em 

razão de seu trânsito em julgado.

 De todo modo, a parte requerente, se convocada pela autarquia 

demandada, deverá se apresentar no prazo assinalado e submeter-se à 

perícia que lhe tenha sido designada, nos termos dos arts. 70 da Lei n.º 

8.212/1991, 101, § 1º e § 2.º, da Lei nº 8.213/1991, e seu regulamento n.º 

3.048/1999, art. 46, § único.

Cumpra-se, no mais, a decisão de p. 102.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 81601 Nr: 2684-68.2012.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LÉIA BENÍCIO DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C. A. CASALEGNO & CIA LTDA - ME, CLÁUDIO 

ANTONIO CASALEGNO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS APARECIDO DE 

AGUIAR - OAB:9769/MT, SIMONI REZENDE DE PAULA - OAB:14205/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabio Lucio da Silva - 

OAB:244711/SP
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 Vistos etc.

Instada a parte requerida a manifestar-se quanto ao pedido de p. 

119/119v.º, advertida de que seu silêncio implicaria em anuência tácita, 

quedou-se inerte, conforme certificado à p. 124.

Desse modo, defiro o pedido de p. 119/119v.º, a fim de que as amostras 

do material biológico utilizado no exame anátomo patológico de p. 29, que 

se encontram armazenadas no laboratório São Nicolau, conforme 

informado no ofício de p. 111, sejam encaminhadas ao Diagen 

Laboratórios, Centro de Investigação de DNA, que desde já nomeio como 

empresa pericial deste juízo, credenciada pela Corregedoria Geral da 

Justiça com o fito de esclarecer se referido material pertence à autora, 

conferindo-lhe prazo de 30 dias para agregar aos autos o resultado 

respectivo, mantido o segredo de justiça, às expensas do requerido.

Designo a coleta do material biológico da autora para o dia 25 de janeiro de 

2017, às 15:30 horas, que também será encaminhado a empresa pericial 

acima nomeada, a ser pago o valor no ato pela parte requerida, e em 

seguida depositado ou encaminhado àquela.

Com a juntada do respectivo laudo nos autos, digam as partes em 10 dias, 

apresentando suas derradeiras alegações finais no mesmo lapso.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 86288 Nr: 3698-53.2013.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDINILSON DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVIO LUIS TIETZ - 

OAB:7809/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.Intime-se a autarquia executada, na pessoa de seu 

representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, no 

prazo de 30 (trinta) dias, se lhe aprouver, impugnar a execução, nos 

termos do art. 535 do CPC.Apresentada a impugnação, intime-se a parte 

exequente para se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, façam 

os autos conclusos.Se decorrer o prazo legal sem impugnação, no que for 

aplicável, certifique-se e, na forma do art. 6.º da Resolução n.º 115 do 

CNJ, inciso XIV do artigo 7.º e art. 11, ambos da Resolução n.º 122/2010 

do Conselho da Justiça Federal, para os efeitos da compensação prevista 

nos §§ 9.º e 10 do art. 100 da Constituição Federal, INTIME-SE o órgão de 

representação judicial da entidade executada para que informe, em 30 

(trinta) dias, a existência de débitos que preencham as condições 

estabelecidas no § 9.º, sob pena de perda do direito de abatimento dos 

valores informados. Havendo resposta de pretensão de compensação 

pela entidade devedora, na forma do item anterior, independentemente de 

novo despacho, intime-se a parte exequente para se manifestar, no prazo 

de 10 (dez) dias. Após, conclusos para decisão a respeito, se for o 

caso.Não sendo impugnado o cumprimento de sentença ou resolvida a 

impugnação, o pagamento será requisitado por meio de Ofício de 

Requisição de Pequeno Valor à autoridade na pessoa de quem o ente 

público foi citado para o processo, cujo adimplemento deverá ser realizado 

no prazo de 02 (dois) meses, contados da entrega da requisição, 

mediante depósito na agência de banco oficial mais próxima da residência 

do exequente, sob as penas da lei. Se se tratar de valor que demande 

precatório, este será expedido ao Presidente do E. Tribunal competente, 

com as peças devidas. (...).Se devidos honorários advocatícios, em caso 

de procedência da impugnação da execução, em prol da autarquia 

executada; ou se improcedente a mesma impugnação, neste caso em prol 

da parte exequente, estes serão fixados na respectiva decisão que 

resolvê-la. (...)Intimem-se.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 87272 Nr: 701-63.2014.811.0009

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SHIFTI TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO PERNAMBUCANO DE ASSISTENCIA 

E SAÚDE -GESTOR HOSPITAL REG. DE COLIDER, ROBERTO DE AGUIAR 

SILVESTRE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: URBANO VITALINO DE MELO 

NETO - OAB:PE 17.700

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Em consulta ao andamento processual dos embargos à execução n.º 

1525-22.2014.811.0009 – cód. 88275, por meio do sistema informatizado 

Apolo do E. TJMT, vislumbrado da r. sentença nele proferida, que o Estado 

de Mato Grosso retomou em 05/05/2014 os serviços de gestão do Hospital 

Regional de Colíder/MT.

Desse modo, não é válida a intimação da decisão de p. 64, frente e verso, 

vez que consoante aviso de recebimento de p. 69 foi encaminhada ao 

Hospital Regional de Colíder/MT, que não está mais sob a gestão da parte 

executada.

Portanto, indefiro por ora o pedido de levantamento de valores de p. 75, a 

determinar seja intimada a parte exequente, para em 05 dias, apresentar 

endereço atualizado do executado, a fim de viabilizar a intimação dele do 

teor da decisão de p. 64, frente e verso.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 87468 Nr: 863-58.2014.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUELI APARECIDA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO LEME ANTONIO - 

OAB:MT 12613 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.Intime-se a autarquia executada, na pessoa de seu 

representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, no 

prazo de 30 (trinta) dias, se lhe aprouver, impugnar a execução, nos 

termos do art. 535 do CPC.Apresentada a impugnação, intime-se a parte 

exequente para se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, façam 

os autos conclusos.Se decorrer o prazo legal sem impugnação, no que for 

aplicável, certifique-se e, na forma do art. 6.º da Resolução n.º 115 do 

CNJ, inciso XIV do artigo 7.º e art. 11, ambos da Resolução n.º 122/2010 

do Conselho da Justiça Federal, para os efeitos da compensação prevista 

nos §§ 9.º e 10 do art. 100 da Constituição Federal, INTIME-SE o órgão de 

representação judicial da entidade executada para que informe, em 30 

(trinta) dias, a existência de débitos que preencham as condições 

estabelecidas no § 9.º, sob pena de perda do direito de abatimento dos 

valores informados. Havendo resposta de pretensão de compensação 

pela entidade devedora, na forma do item anterior, independentemente de 

novo despacho, intime-se a parte exequente para se manifestar, no prazo 

de 10 (dez) dias. Após, conclusos para decisão a respeito, se for o 

caso.Não sendo impugnado o cumprimento de sentença ou resolvida a 

impugnação, o pagamento será requisitado por meio de Ofício de 

Requisição de Pequeno Valor à autoridade na pessoa de quem o ente 

público foi citado para o processo, cujo adimplemento deverá ser realizado 

no prazo de 02 (dois) meses, contados da entrega da requisição, 

mediante depósito na agência de banco oficial mais próxima da residência 

do exequente, sob as penas da lei. Se se tratar de valor que demande 

precatório, este será expedido ao Presidente do E. Tribunal competente, 

com as peças devidas(...)Se devidos honorários advocatícios, em caso de 

procedência da impugnação da execução, em prol da autarquia 

executada; ou se improcedente a mesma impugnação, neste caso em prol 

da parte exequente, estes serão fixados na respectiva decisão que 

resolvê-la. (...)°.Intimem-se.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 88570 Nr: 1756-49.2014.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSENILDA SOARES DAMASCENO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILSON GOULART - 

OAB:18669/O - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.Intime-se a autarquia executada, na pessoa de seu 
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representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, no 

prazo de 30 (trinta) dias, se lhe aprouver, impugnar a execução, nos 

termos do art. 535 do CPC.Apresentada a impugnação, intime-se a parte 

exequente para se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, façam 

os autos conclusos.Se decorrer o prazo legal sem impugnação, no que for 

aplicável, certifique-se e, na forma do art. 6.º da Resolução n.º 115 do 

CNJ, inciso XIV do artigo 7.º e art. 11, ambos da Resolução n.º 122/2010 

do Conselho da Justiça Federal, para os efeitos da compensação prevista 

nos §§ 9.º e 10 do art. 100 da Constituição Federal, INTIME-SE o órgão de 

representação judicial da entidade executada para que informe, em 30 

(trinta) dias, a existência de débitos que preencham as condições 

estabelecidas no § 9.º, sob pena de perda do direito de abatimento dos 

valores informados. Havendo resposta de pretensão de compensação 

pela entidade devedora, na forma do item anterior, independentemente de 

novo despacho, intime-se a parte exequente para se manifestar, no prazo 

de 10 (dez) dias. Após, conclusos para decisão a respeito, se for o 

caso.Não sendo impugnado o cumprimento de sentença ou resolvida a 

impugnação, o pagamento será requisitado por meio de Ofício de 

Requisição de Pequeno Valor à autoridade na pessoa de quem o ente 

público foi citado para o processo, cujo adimplemento deverá ser realizado 

no prazo de 02 (dois) meses, contados da entrega da requisição, 

mediante depósito na agência de banco oficial mais próxima da residência 

do exequente, sob as penas da lei. Se se tratar de valor que demande 

precatório, este será expedido ao Presidente do E. Tribunal competente, 

com as peças devidas. (...).Se devidos honorários advocatícios, em caso 

de procedência da impugnação da execução, em prol da autarquia 

executada; ou se improcedente a mesma impugnação, neste caso em prol 

da parte exequente, estes serão fixados na respectiva decisão que 

resolvê-la. (...)Intimem-se.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 88613 Nr: 1795-46.2014.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADELIA BARBOSA RAMOS FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WEDERSON FRANCISCO DA 

SILVA - OAB:12611-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8184-A

 Vistos etc.

Pela petição de p. 110, frente e verso, a parte requerida informou o 

cumprimento voluntário da sentença, demonstrando o efetivo pagamento 

por meio do comprovante de p. 111v.º, a pedir pela aquiescência da 

autora, e em caso positivo a consequente extinção pelo pagamento.

Instada, a parte autora requereu à p. 112, requereu o levantamento dos 

valores depositados na conta depósitos judicias em seu favor, 

aquiescendo com o referido numerário.

Desse modo, considerando os poderes especiais conferidos ao nobre 

advogado da parte autora, DEFIRO o pedido de p. 113, a determinar seja 

expedido alvará para levantamento e/ou transferência dos valores 

depositados na Conta Depósitos Judiciais em favor dela, na conta por ela 

indicada. Dados declinados à p. 113.

Intime-a pessoalmente acerca da liberação dos valores na conta de seu 

advogado.

Em seguida, nada mais sendo requerido em 05 dias, arquivem-se os autos, 

com as baixas e anotações necessárias.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 89158 Nr: 2230-20.2014.811.0009

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MATEUS ARAUJO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIZEU PEREIRA DOS SANTOS, ALTINO 

ANTUNES MACHADO, ADELCIA DO AMARAL MACHADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO LEME ANTONIO - 

OAB:MT 12613 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, determino o cancelamento da distribuição, indeferindo a inicial 

para julgar extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos dos 

arts. 290, 330, inciso IV, e 485, incisos I e IV, do Código de Processo Civil. 

Não há que se falar em condenação em custas e honorários 

advocatícios.Interposto recurso de apelação, independentemente de 

descabida análise dos requisitos de admissibilidade da insurgência, nos 

termos dos arts. 994 a 1.014 do CPC, intime-se a parte apelada para as 

contrarrazões. Vencido o prazo, com ou sem elas, subam os autos sem 

demora ao E. Tribunal de Justiça, com os nossos cumprimentos.Preclusas 

as vias recursais, o que deverá ser certificado, arquivem-se os autos, 

com as baixas e anotações devidas, se nada for requerido em 15 dias.P. 

R. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 90769 Nr: 3579-58.2014.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO MARIA BISPO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WEDERSON FRANCISCO DA 

SILVA - OAB:12611-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc. Antônio Maria Bispo, devidamente qualificado nos autos, 

ingressou com Embargos de Declaração às p. 117/118, com fundamento 

no art. 1.022 e seguintes do Código de Processo Civil, por não concordar 

com a concessão do benefício de auxílio-doença, a sustentar que a 

sentença seria omissa por supostamente não ter sido apreciado o pedido 

de aposentadoria por invalidez, a pugnar por sua análise. (...) Por outro 

lado, pela documentação médica existente nos autos, inclusive atualizada, 

o quadro de saúde da parte requerente não se alterou. Pelo contrário, 

denota que sua saúde continua debilitada, tanto que reconhecida sua 

incapacidade temporária para as atividades habituais e laborativas foi-lhe 

concedida pela sentença de p. 106/108 o benefício de auxílio-doença. 

Essa absurda política de o INSS lidar com números e não com a realidade 

das pessoas é lamentável e causa essa inaceitável situação inusitada, 

inclusive com modificação legislativa (Lei n.° 8.213/1991, art. 60, §§ 8.° e 

9.°), de estabelecer prazo de validade nas decisões judiciais, 

cassando-as sumária e implicitamente na senda meramente administrativa. 

O que é flagrantemente inconstitucional. Isto posto, RECEBO os embargos 

declaratórios. Porém, no mérito, DESACOLHO a pretensão neles deduzida 

para IMPROVÊ-LOS, por não haver nenhuma contradição, omissão, 

obscuridade ou erro material na decisão objurgada, nos termos do art. 

1.022 do CPC. Destarte, mantida a sentença objurgada nos seus exatos 

termos, nada tendo a declarar. Sendo assim, permanecem hígidos os 

termos da sentença tais quais estão lançados. No mais, ACOLHO o pleito 

da parte autora de p. 113/116, para manter a sentença que concedeu o 

benefício de auxílio-doença, a determinar que seja restabelecido em favor 

dela, em até 10 dias, a vigorar por prazo indeterminado, tornando-se 

estável e posteriormente definitivo, com o trânsito em julgado. De todo 

modo, a parte requerente, se convocada pela autarquia demandada, 

deverá se apresentar no prazo assinalado e submeter-se à perícia que lhe 

tenha sido designada, (...) Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 92747 Nr: 1147-32.2015.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOANA PEREIRA DE ALMEIDA DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO DE FREITAS 

RODRIGUES - OAB:12424-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.Intime-se a autarquia executada, na pessoa de seu 

representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, no 

prazo de 30 (trinta) dias, se lhe aprouver, impugnar a execução, nos 

termos do art. 535 do CPC.Apresentada a impugnação, intime-se a parte 

exequente para se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, façam 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1016018/12/2017 Página 324 de 613



os autos conclusos.Se decorrer o prazo legal sem impugnação, no que for 

aplicável, certifique-se e, na forma do art. 6.º da Resolução n.º 115 do 

CNJ, inciso XIV do artigo 7.º e art. 11, ambos da Resolução n.º 122/2010 

do Conselho da Justiça Federal, para os efeitos da compensação prevista 

nos §§ 9.º e 10 do art. 100 da Constituição Federal, INTIME-SE o órgão de 

representação judicial da entidade executada para que informe, em 30 

(trinta) dias, a existência de débitos que preencham as condições 

estabelecidas no § 9.º, sob pena de perda do direito de abatimento dos 

valores informados. Havendo resposta de pretensão de compensação 

pela entidade devedora, na forma do item anterior, independentemente de 

novo despacho, intime-se a parte exequente para se manifestar, no prazo 

de 10 (dez) dias. Após, conclusos para decisão a respeito, se for o 

caso.Não sendo impugnado o cumprimento de sentença ou resolvida a 

impugnação, o pagamento será requisitado por meio de Ofício de 

Requisição de Pequeno Valor à autoridade na pessoa de quem o ente 

público foi citado para o processo, cujo adimplemento deverá ser realizado 

no prazo de 02 (dois) meses, contados da entrega da requisição, 

mediante depósito na agência de banco oficial mais próxima da residência 

do exequente, sob as penas da lei. Se se tratar de valor que demande 

precatório, este será expedido ao Presidente do E. Tribunal competente, 

com as peças devidas. (...).Se devidos honorários advocatícios, em caso 

de procedência da impugnação da execução, em prol da autarquia 

executada; ou se improcedente a mesma impugnação, neste caso em prol 

da parte exequente, estes serão fixados na respectiva decisão que 

resolvê-la. (...)Intimem-se.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 93098 Nr: 1391-58.2015.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSIAS BISPO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO LEME ANTONIO - 

OAB:MT 12613 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.Intime-se a autarquia executada, na pessoa de seu 

representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, no 

prazo de 30 (trinta) dias, se lhe aprouver, impugnar a execução, nos 

termos do art. 535 do CPC.Apresentada a impugnação, intime-se a parte 

exequente para se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, façam 

os autos conclusos.Se decorrer o prazo legal sem impugnação, no que for 

aplicável, certifique-se e, na forma do art. 6.º da Resolução n.º 115 do 

CNJ, inciso XIV do artigo 7.º e art. 11, ambos da Resolução n.º 122/2010 

do Conselho da Justiça Federal, para os efeitos da compensação prevista 

nos §§ 9.º e 10 do art. 100 da Constituição Federal, INTIME-SE o órgão de 

representação judicial da entidade executada para que informe, em 30 

(trinta) dias, a existência de débitos que preencham as condições 

estabelecidas no § 9.º, sob pena de perda do direito de abatimento dos 

valores informados. Havendo resposta de pretensão de compensação 

pela entidade devedora, na forma do item anterior, independentemente de 

novo despacho, intime-se a parte exequente para se manifestar, no prazo 

de 10 (dez) dias. Após, conclusos para decisão a respeito, se for o 

caso.Não sendo impugnado o cumprimento de sentença ou resolvida a 

impugnação, o pagamento será requisitado por meio de Ofício de 

Requisição de Pequeno Valor à autoridade na pessoa de quem o ente 

público foi citado para o processo, cujo adimplemento deverá ser realizado 

no prazo de 02 (dois) meses, contados da entrega da requisição, 

mediante depósito na agência de banco oficial mais próxima da residência 

do exequente, sob as penas da lei. Se se tratar de valor que demande 

precatório, este será expedido ao Presidente do E. Tribunal competente, 

com as peças devidas. (...).Se devidos honorários advocatícios, em caso 

de procedência da impugnação da execução, em prol da autarquia 

executada; ou se improcedente a mesma impugnação, neste caso em prol 

da parte exequente, estes serão fixados na respectiva decisão que 

resolvê-la. (..)Intimem-se.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 93852 Nr: 1954-52.2015.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WEKSLEY APARECIDO ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILSON GOULART - 

OAB:18669/O - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.Intime-se a autarquia executada, na pessoa de seu 

representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, no 

prazo de 30 (trinta) dias, se lhe aprouver, impugnar a execução, nos 

termos do art. 535 do CPC.Apresentada a impugnação, intime-se a parte 

exequente para se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, façam 

os autos conclusos.Se decorrer o prazo legal sem impugnação, no que for 

aplicável, certifique-se e, na forma do art. 6.º da Resolução n.º 115 do 

CNJ, inciso XIV do artigo 7.º e art. 11, ambos da Resolução n.º 122/2010 

do Conselho da Justiça Federal, para os efeitos da compensação prevista 

nos §§ 9.º e 10 do art. 100 da Constituição Federal, INTIME-SE o órgão de 

representação judicial da entidade executada para que informe, em 30 

(trinta) dias, a existência de débitos que preencham as condições 

estabelecidas no § 9.º, sob pena de perda do direito de abatimento dos 

valores informados. Havendo resposta de pretensão de compensação 

pela entidade devedora, na forma do item anterior, independentemente de 

novo despacho, intime-se a parte exequente para se manifestar, no prazo 

de 10 (dez) dias. Após, conclusos para decisão a respeito, se for o 

caso.Não sendo impugnado o cumprimento de sentença ou resolvida a 

impugnação, o pagamento será requisitado por meio de Ofício de 

Requisição de Pequeno Valor à autoridade na pessoa de quem o ente 

público foi citado para o processo, cujo adimplemento deverá ser realizado 

no prazo de 02 (dois) meses, contados da entrega da requisição, 

mediante depósito na agência de banco oficial mais próxima da residência 

do exequente, sob as penas da lei. Se se tratar de valor que demande 

precatório, este será expedido ao Presidente do E. Tribunal competente, 

com as peças devidas(...).Se devidos honorários advocatícios, em caso 

de procedência da impugnação da execução, em prol da autarquia 

executada; ou se improcedente a mesma impugnação, neste caso em prol 

da parte exequente, estes serão fixados na respectiva decisão que 

resolvê-la. (...)°.Intimem-se.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 94503 Nr: 2373-72.2015.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVDSG, IZABELA DE SOUSA ANTONIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO - SECRETARIA 

DE ESTADO DE SAÚDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL FRANCISCO DA SILVA 

- OAB:3529-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Considerando a urgência do caso em tela, bem como a desídia do 

requerido, nessa demora interminável, ilustrada na petição de p. 50, 

INTIME-SE a parte requerente para trazer aos autos no mínimo mais 02 

orçamentos com o valor do procedimento pretendido, para que o menor 

preço seja prestigiado, preservando-se sua saúde, mas com 

economicidade das despesas públicas.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 96989 Nr: 83-50.2016.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEONORA GONÇALVES MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO DE ABREU - 

OAB:MT3.114 PR21.71

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.(...), intime-se a autarquia executada, por remessa dos autos 

às suas expensas, para, no prazo de 30 (trinta) dias, implantar o benefício 
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pretendido sem delongas, sem efeitos retroativos, (....) Eventuais 

astreintes e outras medidas coercitivas, se necessárias, poderão ser 

analisadas oportunamente. (...). Deve a autarquia acionada cumprir a 

ordem de modo a evitá-las, pois aquele que de qualquer forma participar 

do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé objetiva, sendo 

que as partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral 

do mérito, incluída a atividade satisfativa, devendo todos os sujeitos do 

processo cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, 

decisão de mérito justa e efetiva, sob risco de litigância de má-fé.

(...).Intime-se, no mais, a Fazenda Pública, na pessoa de seu 

representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, no 

prazo de 30 (trinta) dias, se lhe aprouver, impugnar a 

execução(...).Apresentada a impugnação, intime-se a parte exequente 

para se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, façam os autos 

conclusos.Se decorrer o prazo legal sem impugnação, no que for 

aplicável, certifique-se e(...)INTIME-SE o órgão de representação judicial 

da entidade executada para que informe, (...), a existência de débitos que 

preencham as condições (...). Havendo resposta de pretensão de 

compensação pela entidade devedora, na forma do item anterior, 

independentemente de novo despacho, intime-se a parte exequente para 

se manifestar, no prazo de 10 (dez) dias. (...).Não sendo impugnado o 

cumprimento de sentença ou resolvida a impugnação, o pagamento será 

requisitado por meio de Ofício de Requisição de Pequeno Valor à 

autoridade na pessoa de quem o ente público foi citado para o processo, 

cujo adimplemento deverá ser realizado no prazo de 02 (dois) meses, 

contados da entrega da requisição, mediante depósito na agência de 

banco oficial mais próxima da residência do exequente, sob as penas da 

lei. Se se tratar de valor que demande precatório (...),Intimem-se. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 97133 Nr: 175-28.2016.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA CORDEIRO DE MENEZES SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO STECCA CIONI - 

OAB:MT 15848

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.Intime-se a autarquia executada, na pessoa de seu 

representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, no 

prazo de 30 (trinta) dias, se lhe aprouver, impugnar a execução, nos 

termos do art. 535 do CPC.Apresentada a impugnação, intime-se a parte 

exequente para se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, façam 

os autos conclusos.Se decorrer o prazo legal sem impugnação, no que for 

aplicável, certifique-se e, na forma do art. 6.º da Resolução n.º 115 do 

CNJ, inciso XIV do artigo 7.º e art. 11, ambos da Resolução n.º 122/2010 

do Conselho da Justiça Federal, para os efeitos da compensação prevista 

nos §§ 9.º e 10 do art. 100 da Constituição Federal, INTIME-SE o órgão de 

representação judicial da entidade executada para que informe, em 30 

(trinta) dias, a existência de débitos que preencham as condições 

estabelecidas no § 9.º, sob pena de perda do direito de abatimento dos 

valores informados. Havendo resposta de pretensão de compensação 

pela entidade devedora, na forma do item anterior, independentemente de 

novo despacho, intime-se a parte exequente para se manifestar, no prazo 

de 10 (dez) dias. Após, conclusos para decisão a respeito, se for o 

caso.Não sendo impugnado o cumprimento de sentença ou resolvida a 

impugnação, o pagamento será requisitado por meio de Ofício de 

Requisição de Pequeno Valor à autoridade na pessoa de quem o ente 

público foi citado para o processo, cujo adimplemento deverá ser realizado 

no prazo de 02 (dois) meses, contados da entrega da requisição, 

mediante depósito na agência de banco oficial mais próxima da residência 

do exequente, sob as penas da lei. Se se tratar de valor que demande 

precatório, este será expedido ao Presidente do E. Tribunal competente, 

com as peças devidas. (...).Se devidos honorários advocatícios, em caso 

de procedência da impugnação da execução, em prol da autarquia 

executada; ou se improcedente a mesma impugnação, neste caso em prol 

da parte exequente, estes serão fixados na respectiva decisão que 

resolvê-la. (...) Intimem-se.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 97480 Nr: 448-07.2016.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ODETE DE ALMEIDA PINHEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALCIDES FERREIRA DA ROCHA 

JUNIOR - OAB:OAB/MT 6.908-A, Marly Gavioli - OAB:MT 18.740

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.Intime-se a autarquia executada, na pessoa de seu 

representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, no 

prazo de 30 (trinta) dias, se lhe aprouver, impugnar a execução, nos 

termos do art. 535 do CPC.Apresentada a impugnação, intime-se a parte 

exequente para se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, façam 

os autos conclusos.Se decorrer o prazo legal sem impugnação, no que for 

aplicável, certifique-se e, na forma do art. 6.º da Resolução n.º 115 do 

CNJ, inciso XIV do artigo 7.º e art. 11, ambos da Resolução n.º 122/2010 

do Conselho da Justiça Federal, para os efeitos da compensação prevista 

nos §§ 9.º e 10 do art. 100 da Constituição Federal, INTIME-SE o órgão de 

representação judicial da entidade executada para que informe, em 30 

(trinta) dias, a existência de débitos que preencham as condições 

estabelecidas no § 9.º, sob pena de perda do direito de abatimento dos 

valores informados. Havendo resposta de pretensão de compensação 

pela entidade devedora, na forma do item anterior, independentemente de 

novo despacho, intime-se a parte exequente para se manifestar, no prazo 

de 10 (dez) dias. Após, conclusos para decisão a respeito, se for o 

caso.Não sendo impugnado o cumprimento de sentença ou resolvida a 

impugnação, o pagamento será requisitado por meio de Ofício de 

Requisição de Pequeno Valor à autoridade na pessoa de quem o ente 

público foi citado para o processo, cujo adimplemento deverá ser realizado 

no prazo de 02 (dois) meses, contados da entrega da requisição, 

mediante depósito na agência de banco oficial mais próxima da residência 

do exequente, sob as penas da lei. Se se tratar de valor que demande 

precatório, este será expedido ao Presidente do E. Tribunal competente, 

com as peças devidas. (...).Se devidos honorários advocatícios, em caso 

de procedência da impugnação da execução, em prol da autarquia 

executada; ou se improcedente a mesma impugnação, neste caso em prol 

da parte exequente, estes serão fixados na respectiva decisão que 

resolvê-la. (...)Intimem-se.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 97484 Nr: 452-44.2016.811.0009

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEANDRO GARCIA - 

OAB:SP/210137

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCIDES FERREIRA DA 

ROCHA JUNIOR - OAB:OAB/MT 6.908-A, TIAGO SALES - 

OAB:MT21.212

 Vistos etc. (...) Requereu a parte autora a busca e apreensão liminar do 

veículo, que foi deferida, devidamente efetivada, consoante auto de busca 

e apreensão de p. 42, repetido à p. 43, quando o réu também foi citado (p. 

44). Em que pese tenha o réu sido citado, não apresentou contestação, 

apenas pleiteou pela purgação da mora, que lhe foi deferida. Mas não 

realizada até o momento. Deferida a purgação da mora pelo requerido, a 

teor do disposto no § 2.º do art. 3.º do Decreto-Lei n.º 911/1969, no prazo 

de cinco dias, por sinal, decorrido há tempos, e não realizada até o 

momento. Portanto, resta consolidada a propriedade e a posse plena e 

exclusiva do bem indicado no quadro VI, da cédula de crédito bancário de 

p. 21v.º, melhor descrito no auto de busca e apreensão de p. 42, repetido 

à p. 43, em favor do credor fiduciários, in casu, a parte autora, a teor do 

disposto § 1.º, do mesmo dispositivo legal acima assinalado. Calha 

assentar que cabe às repartições competentes, se for o caso, expedir 

novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de 

terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária, conforme 
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autorizado pelo § 1.º do art. 3.º do Decreto-Lei n.º 911/1969. Sendo assim, 

torna-se imperativo reconhecer a procedência da presente ação, com a 

condenação da parte requerida nos ônus de sucumbência. Sem prejuízo 

do resultado desta causa, o credor fiduciário deverá cumprir com rigor 

(...), sobretudo sua parte final, no sentido de entregar ao devedor 

fiduciante eventual saldo porventura apurado, depois de vendido o bem, 

liquidado o crédito e glosadas as despesas inerentes. Isto posto, (...), julgo 

procedente a pretensão inicial, a declarar consolidada a propriedade e a 

posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, 

cumprindo o explicitado no parágrafo anterior. Condeno a parte requerida 

a pagar as custas e despesas processuais, assim como honorários 

advocatícios, que arbitro em 10%, sobre o valor atribuído à causa. (...) P. 

R. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 98429 Nr: 1070-86.2016.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLENE DOMINGOS GERMANO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

GERÊNCIA EXECUTIVA DO INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON PLENS - OAB:5603/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.Intime-se a autarquia executada, na pessoa de seu 

representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, no 

prazo de 30 (trinta) dias, se lhe aprouver, impugnar a execução, nos 

termos do art. 535 do CPC.Apresentada a impugnação, intime-se a parte 

exequente para se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, façam 

os autos conclusos.Se decorrer o prazo legal sem impugnação, no que for 

aplicável, certifique-se e, na forma do art. 6.º da Resolução n.º 115 do 

CNJ, inciso XIV do artigo 7.º e art. 11, ambos da Resolução n.º 122/2010 

do Conselho da Justiça Federal, para os efeitos da compensação prevista 

nos §§ 9.º e 10 do art. 100 da Constituição Federal, INTIME-SE o órgão de 

representação judicial da entidade executada para que informe, em 30 

(trinta) dias, a existência de débitos que preencham as condições 

estabelecidas no § 9.º, sob pena de perda do direito de abatimento dos 

valores informados. Havendo resposta de pretensão de compensação 

pela entidade devedora, na forma do item anterior, independentemente de 

novo despacho, intime-se a parte exequente para se manifestar, no prazo 

de 10 (dez) dias. Após, conclusos para decisão a respeito, se for o 

caso.Não sendo impugnado o cumprimento de sentença ou resolvida a 

impugnação, o pagamento será requisitado por meio de Ofício de 

Requisição de Pequeno Valor à autoridade na pessoa de quem o ente 

público foi citado para o processo, cujo adimplemento deverá ser realizado 

no prazo de 02 (dois) meses, contados da entrega da requisição, 

mediante depósito na agência de banco oficial mais próxima da residência 

do exequente, sob as penas da lei. Se se tratar de valor que demande 

precatório, este será expedido ao Presidente do E. Tribunal competente, 

com as peças devidas. (...).Se devidos honorários advocatícios, em caso 

de procedência da impugnação da execução, em prol da autarquia 

executada; ou se improcedente a mesma impugnação, neste caso em prol 

da parte exequente, estes serão fixados na respectiva decisão que 

resolvê-la. (...).°.Intimem-se.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 108256 Nr: 3339-64.2017.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUPREFÓS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO ALVES PEREIRA - 

OAB:3277/MT, JOSÉ OSVALDO LEITE PEREIRA - OAB:MT-3.418-A, 

LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - OAB:12089-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

O cumprimento da sentença far-se-á nos mesmos autos, a teor dos arts. 

513 e 516, inciso II, ambos do CPC. Anote-se como cumprimento de 

sentença.

Cite-se a parte executada, na pessoa de seu advogado, se tiver, ou, não 

o tendo, pessoalmente, para pagar em 15 (quinze) dias o valor reclamado, 

a contar esse prazo da efetiva intimação, conforme demonstrativo de 

débito apresentado.

Não cumprida espontaneamente a sentença no aludido prazo, na forma da 

Lei, incidente de modo automático a multa de 10% (dez por cento) sobre o 

valor do crédito, que, ipso facto, determino seja acrescida nesta 

execução, cumulando-a com a obrigação, nos termos do art. 523, § 1º, do 

aludido Codex.

Na hipótese de não pagamento, acrescida a multa, expeça-se mandado de 

penhora e avaliação, a ser feita também esta desde logo pelo senhor 

meirinho (salvo se depender de conhecimentos técnicos especializados, 

hipótese em que, certificado a respeito, será nomeado avaliador), cujos 

honorários respectivos, conforme a coisa a ser avaliada, serão arbitrados 

posteriormente, a serem supridos pela parte exequente e carreados à 

parte executada ao final. Da penhora e da avaliação deve ser desde logo 

intimada a parte devedora, e desta última também a parte exequente.

 Não sendo encontrados bens passíveis de penhora, intime-se a parte 

exequente a indicá-los, procedendo-se conforme tópico anterior.

Se a parte executada resolver impugnar a execução deverá efetivá-la em 

15 (quinze) dias, a contar da intimação da penhora e avaliação, hipótese 

em que deverão os autos vir conclusos para recebê-la, se for o caso, 

declarando-se em quais os efeitos, que de regra não terá efeito o 

suspensivo, abrindo-se vistas à parte exequente para contrariá-la no 

mesmo lapso.

FIXO desde já os honorários advocatícios em sede de execução no valor 

de 10%, sobre o valor da execução, na esteira do art. 85, § 2.º e § 8.º, do 

Código de Processo Civil.

Intimem-se.

Cumpra-se.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 31978 Nr: 2624-76.2004.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOANA FALCO COELHO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILAINE MATCHIL MACHADO 

DA SILVA - OAB:6015/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: intimação do(s) advogado(s) da parte autora do Despacho 

de Fls. 270, sendo que o conteúdo na integra está disponível no site do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (WWW.TJMT.JUS.BR), bem 

como, INTIMA-LO para se MANIFESTAR SOBRE O OFICIO COREJ de Fls. 

271, e ainda, para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar nos autos em 

referência que se encontram à disposição na Secretaria, requerendo o 

que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 89343 Nr: 2375-76.2014.811.0009

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: SV, MLVC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDCC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIKAELI FONSECA DE SOUZA - 

OAB: MT - 16.582-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE ALVIM DA 

FONSECA - OAB:MT 7.0l0, PAULO CELERINO ALVIM DA FONSECA - 

OAB:OAB/MT 10.629

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO do(a)(s) Advogado(a)(s) para, no prazo de 15 

(quinze) dias, manifestar nos autos em referência que se encontram à 

disposição na Secretaria, requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 81534 Nr: 2617-06.2012.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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 PARTE AUTORA: PEDRO DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO LEME ANTONIO - 

OAB:MT 12613 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO do(a)(s) Advogado(a)(s) para, no prazo de 15 

(quinze) dias, manifestar nos autos em referência que se encontram à 

disposição na Secretaria, requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 81416 Nr: 2493-23.2012.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARILENE ADAMI CARBO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIMONI REZENDE DE PAULA - 

OAB:14205/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO do(a)(s) Advogado(a)(s) para, no prazo de 15 

(quinze) dias, manifestar nos autos em referência que se encontram à 

disposição na Secretaria, requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 96489 Nr: 3579-24.2015.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADERALDO SILVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

GERÊNCIA EXECUTIVA DO INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO RICARDO ALVES - 

OAB:15.523/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 3579-24.2015.811.0009.

Código do Apolo: 96489

Vistos em correição.

 Com a remessa dos autos, INTIME-SE a Fazenda Pública, na pessoa de 

seu representante legal para, querendo, apresentar impugnação à 

execução, nos próprios autos, no prazo de 30 (trinta dias), ou concordar 

com o cálculo apresentado pelo exequente, na forma do artigo 535 do 

Código de Processo Civil, sob pena de ser acrescido honorários 

advocatícios no importe de 10% sobre o valor do débito, na forma do § 1º 

do artigo 523 do NCPC.

 Interposta impugnação, CERTIFIQUE-SE acerca da tempestividade e, 

independentemente de novo despacho, intime-se a parte exequente para 

se manifestar, no prazo de 15 dias. Após, façam os autos conclusos.

Se decorrer o prazo legal sem interposição da impugnação sobredita, 

CERTIFIQUE-SE e REQUISITE-SE o pagamento por meio de Ofício de 

Requisição de Pequeno Valor à autoridade na pessoa de quem o ente 

público foi citado para o processo, cujo adimplemento deverá ser realizado 

no prazo de 02 meses, contados da entrega da requisição, mediante 

depósito na agência de banco oficial mais próxima da residência do 

exequente (art. 535, §3º, inciso II, do NCPC), sob as penas da lei.

Não sendo o caso do parágrafo anterior, EXPEÇA-SE, por intermédio do 

presidente do tribunal competente, precatório em favor do exequente, 

observando-se o disposto na Constituição Federal (art. 535, §3º, inciso I, 

do NCPC).

DEFIRO os benefícios da Justiça gratuita ao exequente, posto que 

hipossuficiente, conforme já reconhecido na fase executiva, nos termos 

do art. 5.º, inciso LXXIV, da CF e art. 98 do CPC.

 Colíder – MT, 14 de dezembro de 2017.

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 99267 Nr: 1664-03.2016.811.0009

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOAS 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIDNEI APARECIDO BASTARD DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Lucília Gomes - 

OAB:SP/84.206, THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - 

OAB:17528/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, e pelo mais que nos autos consta, JULGO PROCEDENTE o 

pedido elencado na exordial, e em consequência resolvo o mérito com 

fundamento no que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil, 

cumulada com Decreto Lei n. 911/69, declarando rescindido o contrato e 

consolidando nas mãos do Autor o domínio e posse do bem móvel, ao qual 

torno definitiva a decisão liminar (fls. 37-38), facultando-lhe a venda, 

devendo aplicar a parte final do artigo 2º, do Decreto-Lei acima 

citado.CONDENO o Requerido ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento), na 

forma do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil. Expeça-se ofício ao 

DETRAN-MT, comunicando o teor desta sentença, de forma que o Autor 

consiga alienar o veículo descrito na inicial a terceiros.Preclusa a via 

recursal, dê-se baixa nos registros cartorários, e, não sendo apresentado 

qualquer requerimento, arquivem-se os autos, com as formalidades de 

estilo.Publique-se. Registre-se. Intime-se.Cuiabá/MT, 06 de dezembro de 

2017.Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 53065 Nr: 502-80.2010.811.0009

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO LEMOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO DE ANDRADE, ROZANGELA DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE ALVIM DA 

FONSECA - OAB:MT 7.0l0, PAULO CELERINO ALVIM DA FONSECA - 

OAB:OAB/MT 10.629

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim sendo, JULGO EXTINTO o feito proposto por Antonio Lemos, em 

face de João de Andrade e Rozangela da Cruz Andrade, nos termos dos 

artigos 274, §º único e 485, inciso III, § 1º, do Código Processual Civil. 

Destarte, em razão da decisão supra, destituo a penhora realizada às fls. 

27-27 verso.CONDENO a parte autora ao pagamento das custas 

processuais.Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.Após o 

trânsito em julgado devidamente certificado, ARQUIVE-SE, observadas as 

formalidades legais.Colíder/MT, 06 de dezembro 2017.Giselda Regina 

Sobreira de Oliveira AndradeJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 56595 Nr: 887-91.2011.811.0009

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONAN TRANIN DE SOUZA, MARIA DE 

LOURDES ANDRE DE SOUZA, ALCIDES ALVES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULA RODRIGUES DA SILVA - 

OAB:13605-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim sendo, JULGO EXTINTO o feito proposto por Antonio Lemos, em 

face de Banco do Brasil S/A, em face de Leonan Tranin de Souza, Maria 

de Lourdes Andre de Souza e Alcides Alves de Souza, nos termos dos 

artigos 274, §º único e 485, inciso III, § 1º, do Código Processual Civil. 

CONDENO a parte autora ao pagamento das custas 

processuais.Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.Após o 

trânsito em julgado devidamente certificado, ARQUIVE-SE, observadas as 

formalidades legais.Colíder/MT, 06 de dezembro 2017.Giselda Regina 

Sobreira de Oliveira AndradeJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 81897 Nr: 2899-44.2012.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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 PARTE AUTORA: IVANETI FRANCISCA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGIS FERDINANDO DE OLIVEIRA 

- OAB:MT - 16.480, WEDERSON FRANCISCO DA SILVA - 

OAB:12611-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 2899-44.2012.811.0009.

Código do Apolo: 81897.

Vistos em correição.

1 - Em atenção ao petitório de fl. 93, salienta-se que, essa absurda política 

de o INSS lidar com números e não com a realidade das pessoas é 

lamentável e causa essa inaceitável situação inusitada, inclusive com 

modificação legislativa (Lei n.° 8.213/1991, art. 60, §§ 8.° e 9.°), de 

estabelecer prazo de validade nas decisões judiciais, cassando-as 

sumária e implicitamente na senda meramente administrativa. O que é 

flagrantemente inconstitucional.

Entretanto, compulsando os autos, verifica-se da r. sentença de fls. 

65-67, que já se decorreram mais de dois (02) anos desde a concessão 

do benefício previdenciário a autora.

 A pessoa beneficiária de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, 

como é o caso dos autos, poderá ser convocada a qualquer momento 

para avaliação das condições que ensejaram sua concessão ou 

manutenção, que é obrigatória, sob pena de suspensão do benefício, nos 

termos do § 4º do art. 43 da Lei 8.213/91, § 10 do art. 60 e art. 101, ambos 

da Lei 8.213/91.

Nesse passo, cumpre salientar que apesar de a Autarquia Ré ter deixado 

de cumprir integralmente a r. sentença de fl. 65-67, quanto a conversão do 

benefício de auxílio-doença em aposentadoria por invalidez, o fato é que a 

autora estava e está, obrigada a se submeter ao sobredito exame 

periódico, sob pena de não o fazer, ter seu benefício cessado.

Portanto, não obstante o petitório de fl. 93, vê-se do documento coligido à 

fl. 94 (INFBEN – Informações do benefício), que a autora não atendeu a 

convocação para avaliação das condições que ensejaram a concessão 

do benefício, e pelo fato dos autos não se amoldarem em nenhuma das 

hipóteses de isenção (§ 1° do art. 101, da Lei 8.213/91) ao exame 

sobredito, INDEFIRO o pleito de fl. 93.

 2 – Cumpra-se as determinações remanescentes constantes na r. 

decisão de fls. 91-92.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

Colíder – MT, 14 de dezembro de 2017.

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 86084 Nr: 3483-77.2013.811.0009

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JRDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GODS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEUMA TEREZINHA PORPORATTI 

CIELO - OAB:MT-3598-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 3483-77.2013.811.0009.

Código Apolo nº: 86084.

Vistos em correição.

1 - Tendo em vista a audiência anteriormente ter restado prejudicada em 

virtude na ausência do requerido, que se justifica pela tentativa de 

intimação via correio ser infrutífera, DESIGNO nova audiência de 

conciliação, para o dia 05 de fevereiro de 2018, às 16h, a ser realizada 

pela conciliadora do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania 

desta Comarca, para onde os autos deverão ser enviados em tempo, 

devendo a Secretaria desta Vara intimar a parte autora para o seu 

comparecimento, bem como, o réu.

 O requerido deverá ser intimado no endereço indicado à fl. 63, via Oficial 

de Justiça, conforme requerido pela autora.

2 - Consigne-se no mandado que, o não comparecimento injustificado do 

autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça e será aplicada multa, nos termos do art. 334, §8º do 

CPC, ainda, que não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos 

como verdadeiros os fatos articulados pelo Autor (CPC art. 344).

3 - Após, façam os autos conclusos.

INTIME-SE. CUMPRA-SE.

Às providências.

Colíder/MT, 14 de dezembro de 2017.

 Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 14913 Nr: 2677-62.2001.811.0009

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COLÍDER ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SONIA BASILIO DE MELO - MATRIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO DE ABREU - 

OAB:MT3.114 PR21.71, DONIZETH PEREIRA DE PAULA - OAB:3229/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 2677-62.2001.811.0009.

Código Apolo nº: 14913.

Vistos em correição.

CUMPRA-SE conforme o despacho/decisão/ sentença anteriormente 

proferida.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Colíder/MT, 14 de dezembro de 2017.

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 43218 Nr: 141-68.2007.811.0009

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEVERSON LUIZ DEMBOGURSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CEREALISTA TIO DINO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALCIDES FERREIRA DA ROCHA 

JUNIOR - OAB:OAB/MT 6.908-A, JAILINE FRASSON - 

OAB:7724/OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 141-68.2007.811.0009

Código Apolo n. 43218

 Vistos em correição.

1) Não obstante o entendimento adotado por esta magistrada, no sentido 

de se extinguir os processos pela falta de interesse de agir quando a 

parte se muda de endereço sem informar aos autos, excepcionalmente, no 

caso dos autos, nos termos do §1º, do art. 485, do CPC/2015, INTIME-SE a 

parte requerente/exequente, pessoalmente, a dar regular prosseguimento 

ao feito em cinco (5) dias, sob pena de extinção e arquivamento (artigo 

485, inciso III, do NCPC), devendo ser observado o endereço consignado 

pelo Oficial de Justiça à fl. 68.

2) Após, decorrido o prazo, com ou sem manifestação da parte, 

CERTIFIQUE-SE e façam os autos CONCLUSOS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 46221 Nr: 36-57.2008.811.0009

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VHSM, CGS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RMM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - NÚCLEO DE COLÍDER - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO BARRETO DA CRUZ - 

OAB:17.238/MT, ELISANGELA DINARTE SOARES - OAB: MT - 11.875

 Autos nº: 2008/6.

Código Apolo nº: 46221.

Vistos em correição.

CUMPRA-SE conforme o despacho/decisão/ sentença anteriormente 

proferida.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Colíder/MT, 15 de dezembro de 2017.

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

Juíza de Direito
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 51836 Nr: 2547-91.2009.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA GILMA FERREIRA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Reinaldo Luciano Fernandes - 

OAB:12849-a/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 2547-91.2009.811.0009

Código nº: 51836

Vistos em correição.

Trata-se de Execução de Sentença (fls. 84-87) proposta por Maria Gilma 

Ferreira Silva, contra Instituto Nacional do Seguro Social – INSS.

Entre um ato e outro, às fls. 105-106, aportaram aos autos, ofícios 

oriundos da Coordenadoria de Execução Judicial – COREJ, do Tribunal 

Regional Federal da 1ª Região, informando o depósito de valores 

(cumprimento da obrigação) referentes ao crédito da parte exequente e 

aos honorários sucumbenciais.

 À fl. 108, foi deferido o levantamento do valor indicado nos ofícios de fls. 

105-106, referente aos honorários sucumbenciais e ao crédito da parte 

exequente. Ato contínuo, os respectivos alvarás eletrônicos foram 

expedidos e coligidos às fls. 114-115. A parte autora foi intimada, 

pessoalmente e por meio de seu advogado (fls. 117-118 e 121), acerca do 

alvará.

À fl. 122, foi certificado o decurso do prazo sem manifestação da parte 

autora.

Vieram os autos conclusos.

É o relato do necessário.

Decido.

Dispõe o artigo 924, inciso II, do Novo Código de Processo Civil:

Art. 924. Extingue-se a execução quando:

(...)

II - a obrigação for satisfeita;

Assim, diante do pagamento da obrigação por parte da executada, 

conforme fls. 105-106, a extinção do feito é medida que se impõe.

Ex positis, JULGO E DECLARO EXTINTO o presente processo, com 

fundamento no artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil, 

considerando que foi satisfeita totalmente a obrigação.

Sem custas.

Após o trânsito em julgado, determino o imediato ARQUIVAMENTO do feito 

com as baixas e anotações de estilo.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Colíder/MT, 06 de dezembro de 2017.

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 56035 Nr: 446-13.2011.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MOIZES LEANDRO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEUZA BATISTA DA SILVA - 

OAB:MT 16598/O, WEDERSON FRANCISCO DA SILVA - 

OAB:12611-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 446-13.2011.811.0009.Código do Apolo: 56035.Vistos em 

correição.1 - Em atenção ao petitório de fl. 222, salienta-se que, essa 

absurda política de o INSS lidar com números e não com a realidade das 

pessoas é lamentável e causa essa inaceitável situação inusitada, 

inclusive com modificação legislativa (Lei n.° 8.213/1991, art. 60, §§ 8.° e 

9.°), de estabelecer prazo de validade nas decisões judiciais, 

cassando-as sumária e implicitamente na senda meramente administrativa. 

O que é flagrantemente inconstitucional.Entretanto, compulsando os autos, 

verifica-se da r. sentença de fls. 151-153, que já se decorreram mais de 

dois (02) anos desde a concessão do benefício previdenciário a autora. A 

pessoa beneficiária de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, 

como é o caso dos autos, poderá ser convocada a qualquer momento 

para avaliação das condições que ensejaram sua concessão ou 

manutenção, que é obrigatória, sob pena de suspensão do benefício, nos 

termos do § 4º do art. 43 da Lei 8.213/91, § 10 do art. 60 e art. 101, ambos 

da Lei 8.213/91.Nesse passo, cumpre salientar que apesar de a Autarquia 

Ré ter deixado de cumprir integralmente a r. sentença de fl. 151-153, 

quanto a conversão do benefício de auxílio-doença em aposentadoria por 

invalidez, o fato é que a autora estava e está, obrigada a se submeter ao 

sobredito exame periódico, sob pena de não o fazer, ter seu benefício 

cessado.Portanto, não obstante o petitório de fl. 222, vê-se do documento 

coligido à fl. 223 (INFBEN – Informações do benefício), que a autora não 

atendeu a convocação para avaliação das condições que ensejaram a 

concessão do benefício, e pelo fato dos autos não se amoldarem em 

nenhuma das hipóteses de isenção (§ 1° do art. 101, da Lei 8.213/91) ao 

exame sobredito, INDEFIRO o pleito de fl. 222. 2 – Destarte, INTIME-SE a 

parte autora para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar 

sobre a exceção de pré-executividade encartada às fls. 209-221. 

Intime-se. Cumpra-se.Às providências.Colíder – MT, 14 de dezembro de 

2017.Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 58291 Nr: 2576-73.2011.811.0009

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANO CARFI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes Júlio Tomaz - 

OAB:Procurador

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON PLENS - OAB:5603/MT

 Processo nº: 2576-73.2011.811.0009

Código nº: 58291

Vistos em correição.

Trata-se de execução fiscal proposto pela Fazenda Pública Estadual 

contra Adriano Carfi.

Entre um ato e outro, às fls. 32-33, a exequente manifestou nos autos 

requerendo a extinção da execução em razão da quitação do débito, 

realizada pelo executado.

Vieram os autos conclusos.

É o relato do necessário.

FUNDAMENTO. Decido.

Dispõe o artigo 924, inciso II, do Novo Código de Processo Civil:

Art. 924. Extingue-se a execução quando:

(...)

II - a obrigação for satisfeita;

Assim, diante do pagamento da obrigação pela parte executada, conforme 

fl. 32, a extinção do feito é medida que se impõe.

Ex positis, JULGO E DECLARO EXTINTO o presente processo, com 

fundamento no artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil, 

considerando que foi satisfeita totalmente a obrigação.

Sem custas.

Após o trânsito em julgado da sentença devidamente certificado, ao 

ARQUIVO com as baixas e anotações de estilo.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Colíder/MT, 06 de dezembro de 2017.

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 96169 Nr: 3388-76.2015.811.0009

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON PASCHOALOTTO - 

OAB:8530

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.° 3388-76.2015.811.0009

Código Apolo nº 96169

Vistos em correição.
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De início, em face do que literalmente dispõe o §3º do art. 1.010 do 

CPC/2015, “a apelação será remetida ao Tribunal independente de juízo de 

admissibilidade realizado pelo órgão de primeiro grau, ao qual incumbirá, 

apenas, o recebimento da apelação, a intimação da parte recorrida para 

apresentação de contrarrazões e a remessa dos autos ao órgão 

recursal”. (MELLO, R.L.T – Breves comentários ao Novo Código de 

Processo Civil/Teresa Arruda Alvim Wambier...[et al.], coordenadores. – 

São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, pag. 2239).

Com efeito, é desnecessária a intimação da parte contrária para 

apresentar contrarrazões quando não formada a relação processual, o 

que não viola o artigo 5º, LV, da CF/88, cuja situação se amolda ao 

presente feito.

Neste sentido é o entendimento do E. Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso. Vejamos:

Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — AGRAVO DE INSTRUMENTO — 

OMISSÃO — NÃO CONSTATAÇÃO — MEDIDA CAUTELAR DE 

INDISPONIBILIDADE DE BENS — DEFERIMENTO — INTIMAÇÃO DA PARTE 

CONTRÁRIA PARA APRESENTAR CONTRARRAZÕES — 

DESNECESSIDADE — RELAÇÃO PROCESSUAL NÃO FORMADA — 

CONTRADITÓRIO DIFERIDO. Recurso não provido. (ED 24503/2016, DES. 

LUIZ CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

22/03/2016, Publicado no DJE 04/04/2016). – Grifos meus.

Desse modo, REMETAM-SE os autos para o Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso, para apreciar o recurso de apelação de fls. 32-36, 

grafando as nossas melhores homenagens.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário, com as cautelas de estilo.

Colíder, 14 de dezembro de 2017.

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

Juíza de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002289-83.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

LOURDES ALVES CARNEIRO SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS AUGUSTO CUISSI OAB - MT0014430S (ADVOGADO)

REGINA DA SILVA SOUZA OAB - MT22876/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DO MATO GROSSO (RÉU)

Outros Interessados:

MUNICIPIO DE COLIDER (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER DESPACHO Numero do Processo: 

1002289-83.2017.8.11.0009 AUTOR: LOURDES ALVES CARNEIRO 

SANTOS RÉU: ESTADO DO MATO GROSSO Vistos etc. Oficie-se ao 

Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário de Mato Grosso – NAT, 

encaminhando-se a petição inicial e dos documentos que a instruem, 

solicitando parecer técnico sobre o pedido de antecipação dos efeitos da 

tutela, no prazo de 72 horas, a fim de subsidiar a decisão a ser exarada 

de forma mais eficiente. Sem prejuízo, notifique-se a Fazenda Pública 

Municipal para que, no mesmo prazo, nos termos da Lei 8.437/92, informar 

quanto à regulação da paciente, conforme determina os Enunciados 11, 13 

e 32 aprovado na I Jornada de Direito da Saúde do CONSELHO NACIONAL 

DE JUSTIÇA, vejamos: “Enunciado 11 - Nos casos em que o pedido em 

ação judicial seja de medicamento, produto ou procedimento já previsto 

nas listas oficiais do Sistema Único de Saúde (SUS) ou em PDCT, 

recomenda-se que seja determinada, pelo Poder Judiciário, a inclusão do 

demandante em serviço ou programa já existente no SUS, para fins de 

acompanhamento e controle clínico”. “Enunciado 13 - Nas ações de saúde, 

que pleiteiam do poder público o fornecimento de medicamentos, produtos 

ou tratamentos, recomenda-se, sempre que possível, a prévia oitiva do 

gestor do Sistema Único de Saúde (SUS), com vistas a, inclusive, 

identificar solicitação prévia do requerente à Administração, competência 

do ente federado e alternativas terapêuticas”. “Enunciado nº 32 - No juízo 

de admissibilidade da petição inicial (artigos 282 e 283 do Código de 

Processo Civil), o juiz deve, sempre que possível, exigir a apresentação 

de todos os documentos relacionados com o caso do paciente, tais como: 

doença; exames essenciais, medicamento ou tratamento prescrito; 

dosagem; contraindicação; princípio ativo; duração do tratamento; prévio 

uso dos programas de saúde suplementar; indicação de medicamentos 

genéricos, entre outros, bem como o registro da solicitação à operadora 

e/ou respectiva negativa. Aportando aos autos o parecer técnico, façam 

os autos imediatamente conclusos. Oficie-se. Cumpra-se. Colíder - MT, 15 

de dezembro de 2017. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000172-22.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS COSTA MARQUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO SALES OAB - MT0021212A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ITALLO GUSTAVO DE ALMEIDA LEITE OAB - MT7413/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER PROJETO DE SENTENÇA Número do 

Processo: 1000172-22.2017.8.11.0009 Polo Ativo: JOSE CARLOS COSTA 

MARQUES Polo Passivo: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S/A Vistos 

em correição. Pretensão de indenização por danos morais no montante de 

R$ 10.000,00, proposta por José Carlos Costa Marques em desfavor da 

empresa Azul Linhas Aéreas Brasileiras S/A., em decorrência de atraso 

de voo. Sustentado pelo promovente que adquiriu passagem da empresa 

promovida para empreender viagem para ida Cuiabá/MT - Sinop/MT, com 

voo de ida previsto para o dia 27/10/2016. Alegado que houve um atraso 

considerável do voo, cerca de sete horas. Informa que foi reacomodado, 

porém, perdeu compromissos que tinha na parte da manhã. Citada, sem 

acordo, a empresa promovida apresentou defesa, alegando que apenas 

não realizou o voo em razão do mau tempo que assolou a cidade de 

Sinop/MT, e comprometeu toda a operação aeroportuária, sendo 

obrigatório o retorno à Cuiabá/MT. Assim, segue aduzindo que o 

cancelamento do voo não ocorreu por falha ou culpa da promovida, mas, 

sim, por força de fatos alheios à sua vontade, em razão das condições 

meteorológicas adversas, fatos imprevisíveis e inevitáveis por parte da 

promovida, pugnando pela improcedência de todos os pedidos realizados 

pelas promoventes. Eis o resumo dos fatos relevantes, posto que 

dispensado o relatório, conforme permissivo contido no art. 38 da Lei n.º 

9.099/1995. Fundamento e decido. O caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do art. 

355 do CPC, não havendo a necessidade de dilação probatória, pois a 

questão de mérito é unicamente de direito. Segundo consta dos autos, é 

fato incontroverso que o voo foi cancelado, e o promovente foi 

reacomodado em outro voo, chegando com atraso superior a sete horas 

do horário programado. Nesse contexto, o caso em apreço trata-se de 

relação de consumo, e como tal aplica-se as normas contidas no Código 

de Defesa do Consumidor. No ponto, perfeitamente possível a inversão do 

ônus da prova, a teor do disposto no art. 6º, inciso VIII do Código de 

Defesa do Consumidor, providência perfeitamente admitida diante da 

hipossuficiência técnica do promovente. Deste modo, por tratar-se de 

típica relação de consumo, a responsabilidade imputável ao transportador 

aéreo é de natureza objetiva, segundo o disposto nos artigos 37, § 6º da 

Constituição Federal, 734 do Código Civil e 14 do Código de Defesa do 

Consumidor. No caso dos autos, a parte promovida não comprovou o 

infortúnio (força maior) que, supostamente, causou o cancelamento do 

voo contratado pelo promovente. Inobstante houvesse comprovado, 

continuaria responsável pelo dano moral suportado pelo promovente. Digo 

isso, pois, ainda que o cancelamento se deu em razão do mau clima, tal 

fato configura risco inerente da atividade comercial da empresa aérea e 

não possui força para configurar a excludente de responsabilidade civil, 

de modo que resta configurado o ato ilícito e o consequente dever de 

indenizar, nesse sentido, colho o seguinte julgado: RECURSO CÍVEL 

INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - TRANSPORTE AÉREO - ATRASO 

NO VOO POR MAIS DE 11 HORAS - APLICAÇÃO DO CDC - FALHA NA 

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - 

CARACTERIZAÇÃO DO ATO ILÍCITO CAPAZ DE ENSEJAR A REPARAÇÃO 

DE DANOS MORAIS - DESNECESSIDADE DA PROVA DO DANO - 
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QUANTUM MANTIDO - RECURSO DESPROVIDO. O atraso no voo por 

tempo considerável, mesmo em face de reorganização da malha aérea, 

configura risco inerente da atividade comercial da empresa aérea e não 

possui força para configurar a excludente de responsabilidade civil, de 

modo que a prestação do serviço de forma deficiente já é o bastante para 

caracterizar o dano moral a ser reparado, independentemente da prova 

quanto ao prejuízo imaterial. (RI, 1693/2011, DR. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, 

3ª TURMA RECURSAL, Data do Julgamento 29/06/2011, Data da 

publicação no DJE 04/07/2011). (Destaquei). O dever de indenizar resulta 

não apenas do defeito na prestação do serviço que importou 

descumprimento da obrigação de resultado esperado assumida quando da 

contratação, como também da violação do princípio da confiança existente 

nas relações de consumo, segundo o qual o passageiro, ao adquirir o 

bilhete de passagem mediante o pagamento do respectivo preço, espera e 

confia que a empresa aérea dispense todos os cuidados necessários 

para que chegue no destino e horário previamente ajustados. Logo, não 

há que se falar em inexistência de danos morais ou a sua prova, pois o 

caso em apreço ultrapassa a órbita do mero aborrecimento, e neste caso 

o dano moral é in re ipsa, se caracterizando pelo desconforto e angústia, 

não sendo difícil supor-se o sentimento de impotência do consumidor e 

seu inegável estresse psicológico diante da má prestação do serviço. Com 

relação ao valor do dano moral, sabe-se que na sua fixação incumbe ao 

julgador, atentando, sobretudo, às condições do ofensor, às do ofendido e 

às do bem jurídico lesado, e aos princípios da proporcionalidade e 

razoabilidade, arbitrar quantum que se preste à suficiente recomposição 

dos prejuízos, sem importar, contudo, enriquecimento sem causa da vítima. 

Destarte, tem-se que a quantia de R$ 5.280,00 (cinco mil duzentos e 

oitenta reais), se não consegue reverter à situação do promovente ao 

status quo ante, pelo menos lhe proporciona uma compensação pelos 

danos sofridos. Isto posto, a teor do art. 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, JULGO PROCEDENTE, em parte, os pedidos formulados na 

inicial para CONDENAR a empresa promovida ao pagamento em favor do 

promovente da quantia de R$ 5.280,00 (cinco mil duzentos e oitenta reais), 

a título de indenização por DANOS MORAIS, fixando, desde já, juros de 

mora legais em 1% (um por cento) ao mês, com incidência a partir da 

citação, por tratar-se de responsabilidade contratual, e correção 

monetária pelos índices do INPC, cuja incidência deverá ser feita a partir 

desta data, conforme Súmula 362 do STJ. Sem custas, despesas 

processuais e honorários advocatícios por serem incabíveis nesta fase, a 

teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. O presente Projeto de 

Sentença será submetido à apreciação do Excelentíssimo Senhor Doutor 

Juiz de Direito do Juizado Especial Cível de Colíder-MT, na forma do art. 40 

da Lei nº 9.099/95 e do art. 8º, parágrafo único, da Lei Complementar nº 

270/2007. Colíder-MT, 13 de dezembro de 2017. SIMONI REZENDE DE 

PAULA JUÍZA LEIGA SENTENÇA Vistos em correição. Projeto de sentença 

ora submetido à análise e aprovação, de litígio entre os contendores 

assinalados, qualificados, elaborado pela culta juíza leiga no regular 

exercício do seu mister, sob orientação e supervisão deste subscritor, 

que respeita os ditames da Lei e da Justiça na dicção do direito, razões 

pelas quais é de rigor homologá-lo sem ressalvas. Isto posto, a teor do art. 

487, inciso I, do Código de Processo Civil, HOMOLOGO o presente projeto 

de sentença, como parte integrante indissociável deste decisum, para que 

surta seus legais e jurídicos efeitos, nos termos do art. 40 da Lei n.º 

9.099/1995 e art. 8.º, caput e parágrafo único, da Lei Complementar 

estadual n.º 270/2007. Preclusas as vias recursais, se nada for requerido 

em 15 dias, anote-se, baixe-se e arquive-se. P. R. I. C. Colíder-MT, 13 de 

dezembro de 2017. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001702-61.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS BACHIEGA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO GALADINOVIC ALVIM OAB - MT0017010A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER PROJETO DE SENTENÇA Número do 

Processo: 1001702-61.2017.8.11.0009 REQUERENTE: JOSE CARLOS 

BACHIEGA. REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A. Vistos em correição. Apenas para situar a questão, o 

promovente ajuizou a presente ação de restituição de valores 

despendidos para construção de rede de eletrificação rural, sustentando 

que possui uma propriedade rural e custeou uma infraestrutura para 

implementação de energia elétrica, no valor total de R$ 16.493,18. Com a 

inicial, juntou cópia do projeto elétrico e das notas fiscais das despesas 

com o executante do projeto. Citada, a parte promovida apresentou defesa 

sustentando que está agindo conforme determina a Lei, argumentando que 

a Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, concedeu até o ano de 

2017 para alcance da universalização rural, através do Despacho nº 480, 

de 27 de fevereiro de 2014. Requereu a improcedência dos pedidos do 

promovente, pela ausência dos requisitos de exigibilidade, tendo em vista 

a prorrogação de seu prazo, subsidiariamente, caso o pedido inicial seja 

julgado procedente, que haja apenas a atualização monetária pelos índices 

do IPCA-IBGE, sem incidência de juros de mora. É o resumo do necessário, 

eis que dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei 9.099/1995. 

Fundamento e decido. De início, cumpre anotar que o caso em apreço é 

hipótese que comporta o julgamento antecipado do mérito, nos termos do 

art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, não havendo a necessidade 

de dilação probatória. É patente a abusividade da negativa de 

ressarcimento da construção da rede particular pelo promovente ao 

promovido, pois, uma vez incorporada, haverá inegavelmente o 

enriquecimento sem causa da concessionária. Não é crível que a 

construção ocorreu por mera liberalidade do promovente, já que foi 

obrigado a se sujeitar ao arbítrio da concessionária para ter acesso a um 

serviço público essencial que resulta em fonte de arrecadação tributária. 

Trata-se, na verdade, de uma imposição que enseja enriquecimento sem 

causa à concessionária em caso de não ressarcimento. O direito à 

restituição decorre, atualmente, da Lei nº 10.438/2002 e Resolução 

Normativa da Aneel 223/2003, que concede aos interessados a faculdade 

de construir as redes de eletrificação com seus próprios recursos para 

futuramente obterem a restituição dos investimentos realizados. Nesse 

contexto, não há como se negar o reembolso pretendido, visto que a 

edificação em questão contribuiu para o aumento do patrimônio da 

promovida, resultando em lucrativa fonte de receita, já que exige 

mensalmente do promovente o preço pelo uso e disposição da energia 

elétrica. Ainda, sustenta a promovida que embora o promovente tenha 

efetuado a construção da rede de energia para seu imóvel rural, não está 

obrigada a proceder o atendimento antes de 2017, de maneira que o 

promovente tem que aguardar o reembolso até a conclusão desse prazo. 

Todavia, tal argumento não merece acolhimento. De fato, por se tratar de 

ação de ressarcimento de valores despendidos com a instalação de rede 

elétrica em imóvel rural e incorporado ao patrimônio da concessionária, o 

qual se trata de direito exclusivamente pessoal entre consumidor e 

prestador de serviços, a restituição dos valores mencionados na inicial 

não está condicionada a nenhuma providência. Portanto, não pode o 

promovente ser submetido a prorrogações unilaterais de pagamento, uma 

vez que a simples alusão a dispositivos normativos de índole 

administrativa não obriga os credores aos seus termos e posteriores 

alterações. No mesmo rumo segue a jurisprudência: APELAÇÃO CÍVEL. 

AÇÃO DE RESSARCIMENTO. ELETRIFICAÇÃO RURAL. 

UNIVERSALIZAÇÃO DO PROGRAMA "LUZ PARA TODOS". ANTECIPAÇÃO 

DA OBRA POR PARTICULAR. PRORROGAÇÃO DO RESSARCIMENTO 

AFASTADA. RECURSO IMPROVIDO. 1. O Decreto presidencial nº 

7.520/2011 que prorrogou o prazo para universalização do programa "luz 

para todos" até o ano de 2014, não faz menção à prorrogação do 

ressarcimento daqueles que anteciparam o projeto em data anterior, como 

é o caso do apelado. 2. Não há como se negar o ressarcimento do valor 

despendido, visto que a obra de eletrificação da propriedade rural em 

questão contribuiu para o patrimônio da apelante, resultando em lucrativa 

fonte de receita, já que exige mensalmente do apelado o preço pelo uso e 

disposição da energia elétrica. (TJ-MT; APL 78240/2013; Água Boa; Relª 

Desª Serly Marcondes Alves; Julg. 02/07/2014; DJMT 07/07/2014; Pág. 

96). -------------- APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE 

VALORES – PRELIMINAR – INTERVENÇÃO ANEEL E ELETROBRÁS – 

AFASTADA – MÉRITO – PLANO DE UNIVERSALIZAÇÃO DE ENERGIA – 

CONDIÇÃO SUSPENSIVA DE EXIGIBILIDADE – INOCORRÊNCIA – DIREITO À 

RESTITUIÇÃO RECONHECIDO – TERMO DE DOAÇÃO – RENÚNCIA AO 
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DIREITO E RESTITUIÇÃO DO PROPRIETÁRIO – CLÁUSULA NULA DE PLENO 

DIREITO – RECURSO IMPROVIDO. 94510727 - CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. 

CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. ENERGIA ELÉTRICA. OBRA 

REALIZADA E FINANCIADA POR PARTICULAR PARA EXTENSÃO DA 

REDE. INCORPORAÇÃO AO PATRIMÔNIO DA CEMIG. RESOLUÇÃO 456/00 

ANEEL. RESSARCIMENTO DEVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA. Celebrada 

avença para extensão da rede elétrica nas proximidades da propriedade 

do autor, que adiantou o pagamento do respectivo serviço, e 

considerando que as obras se incorporam ao patrimônio da 

concessionária, negar a restituição do que foi pago pelo consumidor 

implica não apenas violar a boa-fé que deve permear as contratações, 

mas propiciar o enriquecimento ilícito da concessionária. (TJ-MG; APCV 

1.0223.12.021976-9/001; Rel. Des. Alberto Vilas Boas; Julg. 29/07/2014; 

DJEMG 06/08/2014). (Destaquei). Dessa forma, é inegável o direito ao 

ressarcimento dos valores despendidos para a construção da rede 

particular. Logo, na hipótese, o que serve como prova das despesas com 

a eletrificação ora discutida são as notas fiscais juntadas no id. 9928171, 

e a soma dos valores lançados nelas importa em R$ 16.493,18. Diante 

desses fatos, o valor devido a título de restituição é aquele comprovado 

por meio de notas fiscais, no caso, R$ 16.493,18. Esse valor deverá ser 

corrigido pelos índices do IGP-m, desde a data da emissão da primeira nota 

fiscal (23/03/2015), e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, devidos 

a partir da citação, marco da constituição em mora da promovida, 

conforme o art. 406 do Código Civil. A propósito, a matéria foi sumulada 

pelas Turmas Recursais do TJRS, veja-se: Súmula n. 16 - EXPANSÃO DE 

REDE DE ENERGIA ELÉTRICA. Enriquecimento sem causa - Nas ações de 

enriquecimento sem causa em que se busca a recuperação de 

investimento feito pelo consumidor nas obras de expansão da rede 

elétrica que veio a incorporar-se ao patrimônio da concessionária, devido 

é o ressarcimento do valor empregado com correção monetária desde o 

desembolso e juros moratórios desde a citação. [...]. Isto posto, a teor do 

art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE os 

pedidos formulados na inicial para CONDENAR a empresa promovida a 

RESTITUIR em favor do promovente o valor de R$ 16.493,18 (dezesseis 

mil, quatrocentos e noventa e três reais e dezoito centavos), corrigidos 

monetariamente pelos índices do IGP-m desde a data do efetivo 

desembolso (23/03/2015), e acrescido de juros legais de 1% ao mês, 

devidos a partir da citação, conforme o art. 406 do Código Civil c/c art. 161 

do CTN. Sem custas, despesas processuais e honorários advocatícios 

por serem incabíveis nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95. O presente Projeto de Sentença será submetido à apreciação do 

Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito do Juizado Especial Cível de 

Colíder-MT, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95 e do art. 8º, parágrafo 

único, da Lei Complementar nº 270/2007. Colíder-MT, 13 de dezembro de 

2017. SIMONI REZENDE DE PAULA JUÍZA LEIGA SENTENÇA Vistos em 

correição. Projeto de sentença ora submetido à análise e aprovação, de 

litígio entre os contendores assinalados, qualificados, elaborado pela culta 

juíza leiga no regular exercício do seu mister, sob orientação e supervisão 

deste subscritor, que respeita os ditames da Lei e da Justiça na dicção do 

direito, razões pelas quais é de rigor homologá-lo sem ressalvas. Isto 

posto, a teor do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

HOMOLOGO o presente projeto de sentença, como parte integrante 

indissociável deste decisum, para que surta seus legais e jurídicos efeitos, 

nos termos do art. 40 da Lei n.º 9.099/1995 e art. 8.º, caput e parágrafo 

único, da Lei Complementar estadual n.º 270/2007. Preclusas as vias 

recursais, se nada for requerido em 15 dias, anote-se, baixe-se e 

arquive-se. P. R. I. C. Colíder-MT, 13 de dezembro de 2017. Walter Tomaz 

da Costa Juiz de Direito.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER PROJETO DE SENTENÇA Número do 

Processo: 1001440-14.2017.8.11.0009 REQUERENTE: JOAO BATISTA 

DIONISIO. REQUERENTE: JOSE DIONISIO DA SILVA. REQUERENTE: ELDA 

LUCIA PIECZKOSKI. REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Vistos em correição. Apenas para 

situar a questão, os promoventes ajuizaram a presente ação de restituição 

de valores despendidos para construção de rede de eletrificação rural, 

sustentando que possuem cada um, sua propriedade rural e custearam, 

em conjunto, uma infraestrutura para implementação de energia elétrica, 

no valor total de R$ 25.320,00. Aduzido que, além dos promoventes, 

participou do projeto elétrico outro proprietário rural vizinho, Antônio Pinto 

Vieira, mas que este já ajuizou reclamação cível pretendendo receber sua 

cota parte, nos termos da ação número 1000815-14.2016.8.11.0009, que 

tramita neste Juizado, restando pendente de recebimento o valor de R$ 

16.894,51, que é devido aos promoventes. Com a inicial, juntou cópia do 

projeto elétrico e do contrato de prestação de serviços pela empresa que 

efetuou a instalação da rede elétrica. Na audiência de conciliação 

designada para a data de 26 de setembro de 2017, esteve ausente o 

promovente João Batista Dionisio, não tendo este apresentado qualquer 

justificativa. Citada, a parte promovida apresentou defesa sustentando 

que está agindo conforme determina a Lei, argumentando que a Agência 

Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, concedeu até o ano de 2017 para 

alcance da universalização rural, através do Despacho nº 480, de 27 de 

fevereiro de 2014. Requereu a improcedência dos pedidos do promovente, 

pela ausência dos requisitos de exigibilidade, tendo em vista a 

prorrogação de seu prazo, subsidiariamente, caso o pedido inicial seja 

julgado procedente, que haja apenas a atualização monetária pelos índices 

do IPCA-IBGE, sem incidência de juros de mora. É o resumo do necessário, 

eis que dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei 9.099/1995. 

Fundamento e decido. De início, denoto que o promovente João Batista 

Dionísio, apesar de devidamente intimado através de seu advogado 

(evento n.º 12769699), não compareceu à audiência de conciliação 

designada, tampouco apresentou qualquer justificativa, conforme se vê 

nos ids. 10038027 e 10038022. Destarte, o promovente não justificou a 

sua ausência na audiência de conciliação, sendo a sua presença 

obrigatória, conforme determina o Enunciado 20 do FONAJE, devendo o 

processo ser extinto, quanto à ele, sem resolução do mérito. Nesse 

contexto, dispõe o art. 51 da Lei n.º 9.099/95: Art. 51 - Extingue-se o 

processo, além dos casos previstos em lei: I- Quando o autor deixar de 

comparecer a qualquer das audiências do processo. Ainda, a teor do 

disposto no Enunciado nº 28 do FONAJE, é necessária a condenação do 

promovente João Batista Dionísio em custas e despesas processuais. 

Feito isso, cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que comporta 

o julgamento antecipado do mérito, nos termos do art. 355, inciso I, do 

Código de Processo Civil, não havendo a necessidade de dilação 

probatória. É patente a abusividade da negativa de ressarcimento da 

construção da rede particular pelo promovente ao promovido, pois, uma 

vez incorporada, haverá inegavelmente o enriquecimento sem causa da 

concessionária. Não é crível que a construção ocorreu por mera 

liberalidade do promovente, já que foi obrigado a se sujeitar ao arbítrio da 

concessionária para ter acesso a um serviço público essencial que 

resulta em fonte de arrecadação tributária. Trata-se, na verdade, de uma 

imposição que enseja enriquecimento sem causa à concessionária em 

caso de não ressarcimento. O direito à restituição decorre, atualmente, da 

Lei nº 10.438/2002 e Resolução Normativa da Aneel 223/2003, que 

concede aos interessados a faculdade de construir as redes de 

eletrificação com seus próprios recursos para futuramente obterem a 

restituição dos investimentos realizados. Nesse contexto, não há como se 

negar o reembolso pretendido, visto que a edificação em questão 

contribuiu para o aumento do patrimônio da promovida, resultando em 

lucrativa fonte de receita, já que exige mensalmente do promovente o 

preço pelo uso e disposição da energia elétrica. Ainda, sustenta a 

promovida que embora o promovente tenha efetuado a construção da 

rede de energia para seu imóvel rural, não está obrigada a proceder o 

atendimento antes de 2017, de maneira que o promovente tem que 

aguardar o reembolso até a conclusão desse prazo. Todavia, tal 

argumento não merece acolhimento. De fato, por se tratar de ação de 

ressarcimento de valores despendidos com a instalação de rede elétrica 
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em imóvel rural e incorporado ao patrimônio da concessionária, o qual se 

trata de direito exclusivamente pessoal entre consumidor e prestador de 

serviços, a restituição dos valores mencionados na inicial não está 

condicionada a nenhuma providência. Portanto, não pode o promovente 

ser submetido a prorrogações unilaterais de pagamento, uma vez que a 

simples alusão a dispositivos normativos de índole administrativa não 

obriga os credores aos seus termos e posteriores alterações. No mesmo 

rumo segue a jurisprudência: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE 

RESSARCIMENTO. ELETRIFICAÇÃO RURAL. UNIVERSALIZAÇÃO DO 

PROGRAMA "LUZ PARA TODOS". ANTECIPAÇÃO DA OBRA POR 

PARTICULAR. PRORROGAÇÃO DO RESSARCIMENTO AFASTADA. 

RECURSO IMPROVIDO. 1. O Decreto presidencial nº 7.520/2011 que 

prorrogou o prazo para universalização do programa "luz para todos" até 

o ano de 2014, não faz menção à prorrogação do ressarcimento daqueles 

que anteciparam o projeto em data anterior, como é o caso do apelado. 2. 

Não há como se negar o ressarcimento do valor despendido, visto que a 

obra de eletrificação da propriedade rural em questão contribuiu para o 

patrimônio da apelante, resultando em lucrativa fonte de receita, já que 

exige mensalmente do apelado o preço pelo uso e disposição da energia 

elétrica. (TJ-MT; APL 78240/2013; Água Boa; Relª Desª Serly Marcondes 

Alves; Julg. 02/07/2014; DJMT 07/07/2014; Pág. 96). -------------- 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES – PRELIMINAR 

– INTERVENÇÃO ANEEL E ELETROBRÁS – AFASTADA – MÉRITO – 

PLANO DE UNIVERSALIZAÇÃO DE ENERGIA – CONDIÇÃO SUSPENSIVA 

DE EXIGIBILIDADE – INOCORRÊNCIA – DIREITO À RESTITUIÇÃO 

RECONHECIDO – TERMO DE DOAÇÃO – RENÚNCIA AO DIREITO E 

RESTITUIÇÃO DO PROPRIETÁRIO – CLÁUSULA NULA DE PLENO DIREITO – 

RECURSO IMPROVIDO. 94510727 - CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. 

CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. ENERGIA ELÉTRICA. OBRA 

REALIZADA E FINANCIADA POR PARTICULAR PARA EXTENSÃO DA 

REDE. INCORPORAÇÃO AO PATRIMÔNIO DA CEMIG. RESOLUÇÃO 456/00 

ANEEL. RESSARCIMENTO DEVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA. Celebrada 

avença para extensão da rede elétrica nas proximidades da propriedade 

do autor, que adiantou o pagamento do respectivo serviço, e 

considerando que as obras se incorporam ao patrimônio da 

concessionária, negar a restituição do que foi pago pelo consumidor 

implica não apenas violar a boa-fé que deve permear as contratações, 

mas propiciar o enriquecimento ilícito da concessionária. (TJ-MG; APCV 

1.0223.12.021976-9/001; Rel. Des. Alberto Vilas Boas; Julg. 29/07/2014; 

DJEMG 06/08/2014). (Destaquei). Dessa forma, é inegável o direito ao 

ressarcimento dos valores despendidos para a construção da rede 

particular. Logo, na hipótese, o que serve como prova das despesas com 

a eletrificação ora discutida é o contrato de prestação de serviços juntado 

no id. 9437006, que, retirando a cota parte de Antonio Pinto Vieira, o qual 

não faz parte desta lide, resta o montante de R$ 16.894,51. Todavia, 

considerando que o promovente João Batista Dionísio não compareceu na 

audiência conciliatória, deve ser descontado desse valor a sua cota parte. 

Assim, se o valor devido aos três promoventes é de R$ 16.894,51, tem-se 

que pertence ao promovente ausente o valor de R$ 5.631,50. Diante 

desses fatos, nos presentes autos, o valor devido a título de restituição é 

R$ 11.263,01. Esse valor deverá ser corrigido pelos índices do IGP-m, 

desde a data da emissão do contrato de prestação de serviços 

(25/09/2014), e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, devidos a 

partir da citação, marco da constituição em mora da promovida, conforme 

o art. 406 do Código Civil. A propósito, a matéria foi sumulada pelas 

Turmas Recursais do TJRS, veja-se: Súmula n. 16 - EXPANSÃO DE REDE 

DE ENERGIA ELÉTRICA. Enriquecimento sem causa - Nas ações de 

enriquecimento sem causa em que se busca a recuperação de 

investimento feito pelo consumidor nas obras de expansão da rede 

elétrica que veio a incorporar-se ao patrimônio da concessionária, devido 

é o ressarcimento do valor empregado com correção monetária desde o 

desembolso e juros moratórios desde a citação. [...]. Isto posto, a teor do 

art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE em 

parte, os pedidos formulados na inicial para CONDENAR a empresa 

promovida a RESTITUIR o valor de R$ 11.263,01 (onze mil, duzentos e 

sessenta e três reais e um centavo), a ser dividido entre José Dionísio da 

Silva e Elda Lucia Pieczkoski, em partes iguais, que deverá ser corrigido 

monetariamente pelos índices do IGP-m desde a data do contrato de 

prestação de serviços (25/09/2014), e acrescido de juros legais de 1% ao 

mês, devidos a partir da citação, conforme o art. 406 do Código Civil c/c 

art. 161 do CTN. No tocante ao promovente João Batista Dionísio, 

valendo-se do que dispõe o inciso I do art. 51 da Lei n.º 9.099/1995, 

JULGO EXTINTO o processo SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com sua 

condenação ao pagamento das custas e despesas processuais. Quanto 

aos demais promoventes, sem custas, despesas processuais e 

honorários advocatícios por serem incabíveis nesta fase, a teor dos 

artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. O presente Projeto de Sentença será 

submetido à apreciação do Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito 

do Juizado Especial Cível de Colíder-MT, na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95 e do art. 8º, parágrafo único, da Lei Complementar nº 270/2007. 

Colíder-MT, 13 de dezembro de 2017. SIMONI REZENDE DE PAULA JUÍZA 

LEIGA SENTENÇA Vistos em correição. Projeto de sentença ora submetido 

à análise e aprovação, de litígio entre os contendores assinalados, 

qualificados, elaborado pela culta juíza leiga no regular exercício do seu 

mister, sob orientação e supervisão deste subscritor, que respeita os 

ditames da Lei e da Justiça na dicção do direito, razões pelas quais é de 

rigor homologá-lo sem ressalvas. Isto posto, HOMOLOGO o presente 

projeto de sentença, como parte integrante indissociável deste decisum, 

para que surta seus legais e jurídicos efeitos, nos termos do art. 40 da Lei 

n.º 9.099/1995 e art. 8.º, caput e parágrafo único, da Lei Complementar 

estadual n.º 270/2007. Preclusas as vias recursais, se nada for requerido 

em 15 dias, anote-se, baixe-se e arquive-se. P. R. I. C. Colíder-MT, 13 de 

dezembro de 2017. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER PROJETO DE SENTENÇA Número do 

Processo: 1000252-20.2016.8.11.0009 Promovente: ALZIRA IZABEL 

PINTO DA CONCEIÇÃO Promovido: LOJAS AVENIDA S.A. Vistos em 

correição. Trata-se de reclamação visando declaração de inexistência de 

débito e exclusão do nome dos órgãos de proteção ao crédito negativado 

indevidamente decorrente de dívida no valor de R$ 190,58 supostamente 

paga pela parte promovente. Após a realização da audiência de 

conciliação e da apresentação de defesa pela parte promovida, a parte 

promovente desistiu da ação (id. 4322838). É o resumo do necessário, eis 

que dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei 9.099/1995. 

Fundamento e decido. Sem devaneios, o parágrafo único do art. 200, do 

Código de Processo Civil, dispõe que a desistência da ação somente 

produzirá efeitos após homologação judicial, verbis: Art. 200. Os atos das 

partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de vontade 

produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção de 

direitos processuais. Parágrafo único. A desistência da ação só produzirá 

efeitos após homologação judicial. Destarte, dispõe o Enunciado 90 do 

FONAJE que a desistência da ação, mesmo sem a anuência do réu já 

citado, implicará a extinção do processo sem resolução do mérito, ainda 

que tal ato se dê em audiência de instrução e julgamento. Por outro lado, 

resta prejudicado os pedidos formulados na defesa, inclusive o pedido 

contraposto, na medida em que não se tratando o pedido contraposto de 

ação autônoma, a extinção do pedido principal, sem exame de mérito, 

implica o não exame daquele, esse é o entendimento perfilado pela 

jurisprudência, veja-se: PROCESSO CIVIL. RITO SUMARIÍSSIMO - PEDIDO 

CONTRAPOSTO. EXTINÇÃO DO FEITO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - 

PEDIDO CONTRAPOSTO PREJUDICADO. RECURSO CONHECIDO E 

PROVIDO. 1. Extinto o processo sem resolução do mérito, a análise do 

pedido contraposto resta prejudicada, tendo em vista ser aludido pedido 

dependente do pedido do autor na medida em que não resulta de demanda 

autônoma, sendo inaplicável ao pedido contraposto o disposto no artigo 

317 do Código de Processo Civil, referente a reconvenção. 2. RECURSO 

CONHECIDO E PROVIDO. 3. Sem custas adicionais e sem condenação em 

honorários advocatícios à ausência de recorrente vencido. (TJ-DF - ACJ: 

20140710419769, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Data de 
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Julgamento: 18/08/2015, 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do 

Distrito Federal, Data de Publicação: Publicado no DJE: 31/08/2015. Pág.: 

589). (negritei). Assim, não é possível analisar o pedido contraposto, mas 

a promovida não ficará impedida de através de demanda autônoma 

acionar a promovente, se assim entender. Diante do exposto HOMOLOGO 

a DESISTÊNCIA DA AÇÃO, formulada pela parte promovente, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, em consequência, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro no 

artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. Após, CERTIFICADO o 

trânsito em julgado da sentença, AO ARQUIVO. Sem condenação da parte 

promovente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem 

como dos honorários advocatícios, em face do disposto no artigo 55 da 

Lei nº 9.099/95. O presente Projeto de Sentença será submetido à 

apreciação do Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito do Juizado 

Especial Cível de Colíder-MT, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e do art. 

8º, parágrafo único, da Lei Complementar nº 270/2007. Colíder-MT, 13 de 

dezembro de 2017. SIMONI REZENDE DE PAULA JUÍZA LEIGA SENTENÇA 

Vistos em correição. Projeto de sentença ora submetido à análise e 

aprovação, de litígio entre os contendores assinalados, qualificados, 

elaborado pela culta juíza leiga no regular exercício do seu mister, sob 

orientação e supervisão deste subscritor, que respeita os ditames da Lei e 

da Justiça na dicção do direito, razões pelas quais é de rigor homologá-lo 

sem ressalvas. Isto posto, a teor do art. 485, inciso VIII, do Código de 

Processo Civil, HOMOLOGO o presente projeto de sentença, como parte 

integrante indissociável deste decisum, para que surta seus legais e 

jurídicos efeitos, nos termos do art. 40 da Lei n.º 9.099/1995 e art. 8.º, 

caput e parágrafo único, da Lei Complementar estadual n.º 270/2007. P. R. 

I. C. Colíder-MT, 13 de dezembro de 2017. Walter Tomaz da Costa Juiz de 

Direito.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER PROJETO DE SENTENÇA Número do 

Processo: 8020024-78.2015.8.11.0009 Polo Ativo: GUSTAVO VIEIRA DA 

SILVA. Polo Passivo: OI S.A. Polo Passivo: Telemont Engenharia de 

Telecomunicações S/A Vistos em correição. Ação de indenização por 

danos morais c/c indenização por danos estéticos, ajuizado por Gustavo 

Vieira da Silva em desfavor da empresa Oi S.A. Narra o promovente que, 

na data de 31/03/2015, por volta das 19h00min, em frente a creche Santa 

Bernadete, sofreu um acidente com o cabo de telefone da empresa 

promovida, tendo ocasionado graves lesões em seu pescoço. Por fim, 

requereu a procedência dos pedidos, com a condenação da empresa 

promovida a pagar a título de indenização por danos morais o montante 

equivalente a trinta salários mínimos, e a título de danos estéticos o 

montante correspondente a dez salários mínimos. A empresa Telemont 

Engenharia de Telecomunicações S/A, peticionou nos autos pedindo a sua 

integração no polo passivo, alegando ser responsável pela manutenção e 

reparo da rede de telefonia da empresa OI S.A., todavia, alega não ter 

praticado nenhum ilícito, e que inexiste cabos no local do acidente que 

sejam de propriedade da Telemont ou da empresa OI. Sustentou as 

preliminares de incompetência do Juizado Especial em razão da 

complexidade da causa e de ilegitimidade passiva. Por fim, requereu o 

acolhimento das preliminares, subsidiariamente, pugnou pela 

improcedência dos pedidos contidos na exordial. Citada, sem acordo, a 

empresa promovida OI S/A apresentou contestação, alegando que não 

esteve envolvida no acidente narrado pelo promovente e, que a citação da 

empresa Telemont para compor o polo passivo e a sua exclusão, é fato 

necessário, pois tal empresa é responsável pela manutenção e 

conservação de sua rede de telefonia. Alegou a preliminar de ilegitimidade 

passiva, fundamentando que o serviço de manutenção é terceirizado, e a 

empresa Telemont Engenharia de Telecomunicações S/A é quem deveria 

estar integrada no polo passivo. Ainda preliminarmente, alegou a 

incompetência deste Juizado Especial, afirmando que há a necessidade de 

realização de perícia médica e técnica. No mérito, assevera que o 

promovente não juntou provas o suficiente com a inicial, afirmando ser 

imprescindível a juntada do BRAT. Por fim, requereu o acolhimento das 

preliminares, pugnou pela improcedência dos pedidos do promovente e, 

eventualmente, em caso de condenação, a aplicação dos princípios da 

proporcionalidade e da razoabilidade. Foi designada e realizada inspeção 

judicial no local do acidente, na data de 25/07/2017 às 09h, conforme ids. 

9052885 e 9125150. A empresa promovida OI S.A. apresentou embargos 

de declaração, o qual foi rejeitado em decisão de id. 9074087. Eis o 

resumo dos fatos relevantes, até mesmo porque é dispensado o relatório, 

conforme permissivo contido no art. 38 da Lei nº 9.099/1995. Fundamento 

e decido. De início, nota-se que a petição da empresa Telemont Engenharia 

de Telecomunicações S/A, para integrar a lide, ainda não foi apreciada, 

assim, defiro o pedido, posto que, em matéria de direito do consumidor, 

responde pelo evento danoso todos aqueles que estão envolvidos na 

cadeia de consumo. Por consequência, deverá a secretaria deste Juizado 

Especial, incluí-la no polo passivo, realizando as devidas retificações. Com 

relação a preliminar de incompetência deste JEC em razão da 

complexidade da causa, em que pese o Juizado Especial não permitir 

provas periciais, admite-se prova técnica, a qual, inclusive, foi produzida 

nos autos, por meio da inspeção judicial realizada no local do acidente e 

com a presença das partes envolvidas no processo, respeitando os 

princípios do contraditório e da ampla defesa (id. 9125150). Logo, 

AFASTO a preliminar de incompetência deste Juizado Especial Cível, 

arguida pelas empresas promovidas. Ainda, Afasto a preliminar de 

ilegitimidade passiva, apontada pelas empresas promovidas, haja vista que 

a matéria alegada se confunde com o mérito, e nele será analisada 

oportunamente. Superada as preliminares, o caso em apreço é hipótese 

que comporta o julgamento antecipado do mérito, nos termos do inciso I do 

art. 355 do Código de Processo Civil, não havendo a necessidade de 

dilação probatória, pois a questão de mérito é unicamente de direito. Posto 

isto, a relação travada entre as partes é de consumo (por equiparação), 

devendo ser aplicada à espécie as normas do Código de Defesa do 

Consumidor, com a inversão do ônus da prova, providência perfeitamente 

admitida diante da hipossuficiência técnica da parte promovente. No caso 

em tela, sustentam as empresas promovidas, que no local do acidente (em 

frente a Creche Santa Bernadete), inexistem fios telefônicos de vossa 

responsabilidade/propriedade, todavia, as fotos colacionadas nos autos, 

junto ao Termo de Inspeção Judicial, demonstram o contrário. No que se 

refere ao BRAT (Boletim de Registro de Acidente d e Trânsito), em que 

pese o promovente não ter juntado nos autos, este é substituível pelo 

Termo de Inspeção Judicial (id. 9125150), que se trata de prova técnica, 

permitida no rito dos Juizados Especiais, conforme disposto no art. 35 da 

Lei n.º 9.099/1995. Fato incontroverso que o acidente ocorreu no dia 

31/03/2015, pois o prontuário médico acostado no id. 10058274, comprova 

a data, horário de atendimento, e até mesmo o tipo de lesão, logo, o 

argumento das empresas promovidas, de que o promovente sequer 

comprovou a data do acidente não merece prosperar. Conforme Termo de 

Inspeção Judicial, no local do acidente existe um cabo de aço fino 

relacionado com os cabos de telefonia, e há um fio de aproximadamente 

10 metros dependurado numa haste de padrão de energia elétrica, com 

indicativos que existiu ligação telefônica naquele local. Ainda, pode ser 

observado pelas fotos acostadas junto ao Termo de Inspeção Judicial, que 

o fio telefônico foi arrancado e não cortado, o que se pode presumir, que 

foi devido ao impacto do acidente ocorrido com o promovente. No ponto, 

insta consignar que é comum, neste Município, nos depararmos com fios 

de telefonia fixa arrebentados e esticados no meio da rua, colocando em 

risco a vida daqueles que por ali transitam. Além disso, é fato público e 

notório, que nesta urbe não existe outra empresa de telefonia fixa, mas 

tão somente a empresa OI S.A. Logo, ao alegarem que o fio de telefone 

que ocasionou o acidente com o promovente não lhes pertence, as 

empresas promovidas atraíram para si o ônus de demonstrarem a quem 

pertence, o que não fizeram. Destarte, a prova constante nos autos é 

suficiente para demonstrar que o fio caído na via pública que ocasionou o 

sinistro com o promovente é de telefonia, portanto, de responsabilidade 

das empresas promovidas, uma por ser a concessionária do serviço 
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público de telefonia e a outra por ser a responsável pela sua manutenção, 

como amplamente alegado nas defesas apresentadas nos autos. A 

responsabilidade das empresas promovidas segue a teoria do risco 

administrativo. Na hipótese dos autos ficou evidenciada a 

responsabilidade por omissão, por não recolher da via pública os fios 

pendurados e que representavam perigo concreto àqueles que por ali 

passavam, inclusive ocasionando o acidente com o promovente. Como se 

sabe, a companhia que explora serviço público de telecomunicações 

responde por danos causados a terceiros na forma do artigo 37, § 6º da 

Constituição Federal. Em se tratando de omissão específica, a 

responsabilidade ainda é objetiva. Caso em que as promovidas tinham o 

dever e a possibilidade de evitar o resultado danoso. Logo, é obrigação da 

empresa de telefonia, na qualidade de prestadora de serviço público, 

providenciar a conservação e manutenção da rede telefônica, se ela 

terceirizou a sua obrigação a corré Telemont, tem-se que as duas são 

responsáveis, solidariamente, pelos danos causados ao promovente em 

razão desse acidente. Portanto, há nexo de causalidade entre o acidente 

noticiado nos autos e a omissão das empresas promovidas face à má 

conservação dos fios de telefone. O evento era perfeitamente previsível 

e, ausente excludente de responsabilidade, devem as promovidas 

responderem pelos prejuízos verificados. Assim, pela disposição contida 

no inciso II, do art. 373, do CPC, às empresas promovidas cabia 

produzirem provas quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou 

extintivo do direito do promovente, mas não se desincumbiram de seu 

ônus probatório, já que nada comprovaram. Nesse sentido, colho do 

seguinte julgado: RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO 

PROVOCADO POR FIO DE TELEFONIA PENDENTE NA VIA PÚBLICA. AÇÃO 

DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. LESÃO CORPORAL. 

TESE DA PARTE AUTORA QUE SE COADUNA COM O ESCOPO 

PROBATÓRIO CONSTANTE NOS AUTOS. RESPONSABILIDADE DA 

EMPRESA RÉ DE ARCAR PELOS DANOS OCASIONADOS. OFENSA À 

INTEGRIDADE FÍSICA. DANO MORAL CONFIGURADO. A prova carreada 

aos autos, testemunhal e documental, é incontroversa.(...)A empresa 

demandada alegou a inexistência de prova acerca do nexo causal para 

ser responsabilizada, sustentando a impossibilidade de confirmação de 

que realmente foram os fios de telefonia que provocaram o acidente, uma 

vez que as estruturas de telefonia são compartilhadas com as de energia 

elétrica. Entretanto, não comprovou suas alegações, nos termos do art. 

333, inc. II, do CPC . [...]. (Recurso Cível Nº 71004813630, Primeira Turma 

Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fabiana Zilles, Julgado em 

25/11/2014). (Destaquei). Nesse contexto, o Código Civil, em seu art. 186 

dispõe que “aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou 

imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que 

exclusivamente moral, comete ato ilícito”. Por sua vez, o art. 927, do 

mesmo códex, prevê que “aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), 

causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo”. Ainda, o art. 14, do 

Código de Defesa do Consumidor, atribui ao fornecedor de serviços a 

responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, 

fundada na teoria do risco da atividade. No caso, o promovente foi atingido 

no pescoço e sofreu a queda, que resultou em lesões, escoriações e 

cicatriz permanente na região do pescoço, conforme retrata as fotografias 

juntadas no id. 2895546. O fato vivenciado pelo promovente inegavelmente 

compreendem dor e padecimento físico e psicológico, além de 

repercussão estética. A reparação do dano causado deve ser integral e o 

episódio narrado na inicial caracteriza ofensa a direito de personalidade, 

fazendo ele jus à indenização por danos morais. Além da respectiva 

compensação pelo abalo moral sofrido, deve haver a reparação dos 

danos estéticos, isto porque as fotos juntadas no id. 2895546 demonstram 

a gravidade da lesão e o abalo estético em local bastante visível do corpo 

do promovente, que é o pescoço. A propósito, colho do seguinte julgado: 

RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO. ACIDENTE EM VIA PÚBLICA 

PROVOCADO POR ROMPIMENTO DE FIO TELEFÔNICO. Responsabilidade 

da concessionária de serviços públicos. Montante fixado a título de 

reparação por danos morais e estéticos compatível com o risco de vida e 

cicatriz que o evento acarretou ao autor. Ação procedente. Sentença 

confirmada. (TJSP - APL: 00054003120148260575, Relator: RICARDO 

FEITOSA, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 

11/08/2017). (negritei). Com relação ao valor das indenizações, sabe-se 

que na sua fixação incumbe ao julgador, atentando, sobretudo, às 

condições do ofensor, às do ofendido e às do bem jurídico lesado, e aos 

princípios da proporcionalidade e razoabilidade, arbitrar quantum que se 

preste à suficiente recomposição dos prejuízos, sem importar, contudo, 

enriquecimento sem causa da vítima. Sopesadas as circunstâncias, no 

caso dos autos, considerando as particularidades do ofendido e dos 

ofensores, o evento danoso e os propósitos da reparação, tenho que o 

valor das indenizações em R$ 8.000,00 cada, se não consegue reverter à 

situação do promovente ao status quo ante, pelo menos lhe proporciona 

uma compensação pelos danos sofridos e satisfaz ao caráter reparatório, 

servindo, ainda, como desincentivo à repetição da conduta ilícita. Ante o 

exposto, com resolução de mérito, JULGO PROCEDENTE, em parte, os 

pedidos constantes na inicial, a teor do art. 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, para Condenar as empresas promovidas, de forma 

solidária, a pagarem em favor do promovente, a quantia de R$ 8.000,00 

(oito mil reais) a título de indenização por danos estéticos e R$ 8.000,00 

(oito mil reais) a título de indenização por DANOS MORAIS, fixando, desde 

já, juros de mora legais em 1% (um por cento) ao mês, cuja incidência 

deverá ser feita a partir do evento danoso (31/03/2015 – data do 

acidente), conforme Súmula nº 54 do STJ, bem como a correção monetária 

a partir da prolação da sentença (Súmula 362 do STJ). DETERMINO que a 

Secretaria deste Juizado Especial INCLUA no polo passivo da presente 

ação, a empresa Telemont Engenharia de Telecomunicações S/A., com 

qualificação nos autos. Sem custas, despesas processuais e honorários 

advocatícios por serem incabíveis nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55 

da Lei n.º 9.099/1995. O presente Projeto de Sentença será submetido à 

apreciação do Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito do Juizado 

Especial Cível de Colíder-MT, na forma do art. 40 da Lei n.º 9.099/95 e do 

art. 8º, parágrafo único, da Lei Complementar nº 270/2007. Colíder-MT, 13 

de dezembro de 2017. SIMONI REZENDE DE PAULA JUÍZA LEIGA 

SENTENÇA Vistos em correição. Projeto de sentença ora submetido à 

análise e aprovação, de litígio entre os contendores assinalados, 

qualificados, elaborado pela culta juíza leiga no regular exercício do seu 

mister, sob orientação e supervisão deste subscritor, que respeita os 

ditames da Lei e da Justiça na dicção do direito, razões pelas quais é de 

rigor homologá-lo sem ressalvas. Isto posto, a teor do art. 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil, HOMOLOGO o presente projeto de sentença, 

como parte integrante indissociável deste decisum, para que surta seus 

legais e jurídicos efeitos, nos termos do art. 40 da Lei n.º 9.099/1995 e art. 

8.º, caput e parágrafo único, da Lei Complementar estadual n.º 270/2007. 

Preclusas as vias recursais, se nada for requerido em 15 dias, anote-se, 

baixe-se e arquive-se. P. R. I. C. Colíder-MT, 13 de dezembro de 2017. 

Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Número do Processo: 

1000178-63.2016.8.11.0009 Polo Ativo: SANDRA APARECIDA COLASSO 

Polo Passivo: CAB COLIDER LTDA Vistos em correição. Dispensado o 

relatório, a teor do art. 38 da Lei n.º 9.099/1995. Pretensão de declaração 

de inexigibilidade de débito, para excluir seu nome inserido indevidamente 

em cadastro restritivo de crédito c/c indenização por danos morais, na 

ordem de R$ 15.000,00 em decorrência do mesmo fato, com pedido de 

antecipação de tutela para excluir de plano o nome negativado, aforada 

por Sandra Aparecida Colasso em face de CAB Colíder LTDA., ambos 

qualificados. Aduzido pela parte autora que vem sendo cobrada por débito 

que não contraiu referente a uma tarifa do ano de 2013. Alegado ser 

proprietária de imóveis que aluga a terceiros, e no ano de 2013 um de 

seus inquilinos danificou o hidrômetro, gerando uma infração que foi 

negociada para pagamento em 05 (cinco) parcelas, as quais foram 
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devidamente quitadas. Sustentado que, após 03 anos do fato, teve seu 

nome inserido no rol dos inadimplentes pela parte requerida, sob 

argumento de que possui um débito em aberto no valor de R$ 100,00 em 

decorrência da aludida infração. Alega que em busca de esclarecimentos, 

não obteve nenhuma justificativa por parte da empresa requerida. Liminar 

deferida no id. 3695395. Citada, conforme aviso de recebimento de id. 

4277460 a parte requerida apresentou contestação no id. 4451932, 

instruída com documentos. Em resumo, foi sustentado que a cobrança é 

legitima, pois se refere ao valor de entrada da multa que foi aplicada pelo 

dano causado a cúpula do hidrômetro, e que não foi paga. Sustentada, 

ainda, a legalidade da inscrição do nome da parte autora nos órgãos de 

proteção ao crédito, ao fundamento de que houve atraso no pagamento 

das parcelas. Portanto, não se faz presente a obrigação de indenizar o 

suposto dano moral decorrente deste ato, assim também pela falta de 

provas a respeito do dano. Relatado que, caso arbitrada indenização a 

título de dano moral, sejam observados os princípios da razoabilidade e da 

proporcionalidade, em valor condizente que não importe em 

enriquecimento ilícito. Enfim, advogou pela total improcedência da ação. 

Relatados e examinados. Fundamento. Julgo. Demanda regular, sem 

defeitos ou preliminares capazes de inviabilizar o seu desfecho. Calha o 

julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, inciso I, do CPC, 

porque a matéria de direito independe de prova e a de fato já está 

suficientemente delineada, dispensando a dilação probatória. A relação 

travada entre as partes é de consumo, devendo ser aplicada à espécie as 

normas do Código de Defesa do Consumidor. Nesse passo, deve ser 

aplicado ao caso a inversão do ônus da prova, providência perfeitamente 

admitida diante da hipossuficiência técnica da parte autora. Apesar de 

toda argumentação empossada pela empresa requerida, razão não lhe 

assiste. A ocorrência de fraude no medidor de água que abastece o 

imóvel de propriedade da autora é fato incontroverso, mas não se discute 

aqui quem a realizou, já que a própria autora mencionou na exordial que o 

ato foi cometido por seu inquilino, mas que o débito foi por ela renegociado 

e pago junto à empresa requerida. Argumenta a requerida que o débito 

objeto de inserção do nome da autora nos serviços de proteção ao crédito 

se deu em razão do não pagamento do valor de entrada da multa 

cominada pela suposta fraude. Todavia, a requerida não juntou prova nos 

autos de que a autora tenha sido cientificada a respeito do valor total da 

multa e da necessidade de pagamento de R$ 100,00 a título de entrada, 

tampouco que tenha entregue à autora o boleto juntado no id. 3249093. 

Ainda, o documento juntado à p. 5 do id. 4451948, além de ser um 

documento produzido unilateralmente pela empresa requerida, não faz 

prova de que a autora tinha ciência do parcelamento com entrada. 

Ademais, consigna-se que os valores do débito foram lançados nas 

faturas de água e devidamente quitadas pela autora. Assim, a tese da 

empresa requerida não prospera, posto que se o valor de R$ 100,00 

realmente fosse devido, teria feito a cobrança diretamente na fatura de 

água, como fez com as cinco parcelas cobradas. Logo, inexiste prova do 

parcelamento do débito em seis vezes, e não tendo a empresa requerida 

juntado termo de parcelamento do débito em 6 vezes, assinado pela 

autora, presume-se que o valor era somente aquele das cinco parcelas 

cobradas e pagas através das faturas de água. Nessa esteira, aplicável 

ao caso em tela o disposto no art. 14, caput, do CDC, que consagra a 

responsabilidade civil objetiva do prestador de serviços, com base na 

teoria do risco de empreendimento. In verbis: “art. 14. O fornecedor de 

serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos”. Destarte, a indevida inscrição 

em cadastro de inadimplentes gera direito à indenização por dano moral, 

independentemente da prova objetiva do abalo à honra e à reputação 

sofrida pelo autor, que se permite, na hipótese, presumir, ipso facto, 

gerando direito a reparação pretendida. Danum in rem ipsa. Aliás, dano 

moral prescinde de prova. É intuitivo, decorrente do próprio ato tido por 

lesivo, se assim for caracterizado, como é a negativação indevidamente 

mantida, perdendo força, nesse aspecto, o argumentado pela requerida 

nesse sentido, de que não há prova do dano moral. Há, sim, prova 

confessa do fato, admitido, incontroverso. Nesse passo, comprovado o 

caráter indevido da inscrição restritiva dos dados da parte autora em 

órgão de proteção ao crédito, configurado está o dano moral presumido, 

acarretando, via consequencial, o inequívoco dever de indenizar. Prova 

consistente de que a negativação do nome da autor foi abusiva, a gerar o 

dever de indenizar. Corroborando o raciocínio, seguem abaixo arestos ora 

compilados com destaques em negrito: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO. NEGATIVAÇÃO DO NOME DO DEVEDOR 

EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. DÍVIDA PAGA COM ATRASO. 

ATO ILÍCITO RECONHECIDO. VALOR INDENIZATÓRIO. PONDERAÇÃO E 

PRUDÊNCIA. DESPROVIMENTO. Mostra-se ilícita a manutenção do nome do 

devedor, em cadastros restritivos de crédito, na hipótese em que a dívida 

já tenha sido paga, mesmo com atraso. Para a fixação do 'quantum' 

indenizatório, o Juiz deve pautar-se pelo bom senso, moderação e 

prudência, além de uma irrestrita observância ao binômio da 

r a z o a b i l i d a d e / p r o p o r c i o n a l i d a d e ” .  ( T J - P B  –  A P L  n . º 

00208059320138150011, Terceira Câmara Cível, Relatora: Desa. Maria 

das Graças Morais Guedes, Julgado em 20/10/2015); “CONTRATO 

BANCÁRIO. Ação de indenização por danos morais cumulada com pedido 

de exclusão do nome dos cadastros de inadimplentes. Manutenção do 

nome do autor nos cadastros de maus pagadores mesmo depois do 

pagamento do débito. Danos morais. Ocorrência. Recurso provido”. (TJSP 

– APL n.º 0003948-23.2013.8.26.0477, Décima Primeira Câmara de Direito 

Privado, Relator: Gilberto dos Santos, Julgado em 24/09/2015, Publicado no 

DJE em 25/09/2015); “AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. 

AUSÊNCIA DE ELEMENTOS APTOS A ENSEJAR A ALTERAÇÃO DA 

DECISÃO MONOCRÁTICA HOSTILIZADA, QUE DEU PROVIMENTO AO 

RECURSO DO AGRAVADO. DECISÃO ASSIM EMENTADA: APELAÇÃO 

CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. MANUTENÇÃO DO NOME DO DEVEDOR NO 

SPC APÓS A QUITAÇÃO DA DÍVIDA. OBRIGAÇÃO DO CREDOR EM 

PROCEDER A BAIXA DO NOME DO DEVEDOR. DANO MORAL 

CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Constitui obrigação 

do credor providenciar, junto ao órgão cadastral de dados, a baixa do 

nome do devedor após a quitação da dívida que motivou a inscrição, sob 

pena de, assim não procedendo em tempo razoável, responder pelo ato 

moralmente lesivo, indenizando o prejudicado pelos danos morais 

causados. 2. Ressarcimento que deve ser proporcional à lesão, evitando 

enriquecimento sem causa. 3. Recurso conhecido e provido, com fulcro no 

art. 557 do CPC. Desprovimento do agravo interno”. (TJRJ - APL n.º 

00566370920138190002, Vigésima Sétima Câmara Cível Consumidor, 

Relator: Antônio Carlos dos Santos Bitencourt, Julgado em 06/05/2015, 

Publicado no DJE em 08/05/2015); Não prospera o argumento da parte 

requerida de que a negativação do nome da autora não passou de mero 

aborrecimento. É assente na jurisprudência que esse fato é suficiente a 

configurar dano moral, conforme enfatizado nos arestos retro transcritos, 

a fazer água a antítese nessa parte. Procedência da ação que se revela 

impositiva. Houve uma conduta lesiva, ilícita, da parte requerida, que 

espraia responsabilidade objetiva pelo risco do empreendimento, que 

prescinde de prova da culpa (CDC, art. 14). Atinente ao valor do dano 

moral, para sua fixação incumbe ao julgador avaliar as condições do 

ofensor e do ofendido, o bem jurídico lesado, a gravidade e dimensão do 

dano, a contribuição da autora para a ocorrência do fato ao permitir a 

negativação, o valor inscrito, a monta pela qual a dívida foi renegociada e 

liquidada pela autora. Tudo isso temperado pelos princípios da 

proporcionalidade e da razoabilidade, de modo a arbitrar quantum que se 

preste à suficiente recomposição dos prejuízos, sem importar, contudo, 

enriquecimento sem causa da vítima. O que está muito aquém do 

expressivo valor pretendido pela autora de R$ 15.000,00, sob pena de 

levar a seu locupletamento sem causa, a fomentar a chamada indústria do 

dano moral. Nesse passo, exsurge razoável e proporcional a quantia de 

cinquenta vezes o valor inserto em nome da autora no SCPC, básico para 

esta data, a partir do que sofrerá juros moratórios de 1% ao mês (arts. 

406 do CC e 161, § 1.°, do CTN); e correção monetária pela variação 

mensal do INPC, indexador nacional que bem reflete a corrosão 

inflacionária da moeda nacional (Lei n.° 6.899/1981, c/c o verbete n.° 362 

da Súmula do STJ). Assim, se a inserção foi de R$ 100,00, então 

cinquenta vezes significa o montante de R$ 5.000,00, que se mostra 

condizente com os fatos. Se não consegue reverter com mais exatidão à 

situação da autora ao status quo ante, em virtude da própria gênese do 

dano moral, imensurável qualitativa e quantitativamente, pelo menos lhe 

proporciona uma compensação pelos demonstrados agravos 

experimentados, a satisfazer o caráter reparatório, servindo, ainda, como 

desestímulo à reiteração da conduta ilícita. Isto posto, a teor do art. 487, 

inciso I, do CPC, hei por JULGAR PROCEDENTE, em parte, os pedidos 

formulados na inicial, com resolução de mérito, para: a) confirmar a liminar 

deferida, tornando-a definitiva, de modo a manter a exclusão de vez do 

nome da autora dos cadastros restritivos de crédito (SCPC), já adiantado 
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pela r. decisão do id. 3695395. b) condenar a empresa requerida CAB 

COLIDER LTDA. a indenizar a autora SANDRA APARECIDA COLASSO em 

R$ 5.000,00, (cinco mil reais), a título de danos morais, nas bases retro 

expendidas. Sem custas, despesas processuais e honorários 

advocatícios por serem incabíveis nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55 

da Lei n.º 9.099/1995. Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido 

em 15 dias, certifique-se, anote-se, baixe-se e arquive-se. P. R. I. C. 

Colíder – MT, 14 de dezembro de 2017. Walter Tomaz da Costa Juiz de 

Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000858-48.2016.8.11.0009
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ORLANDO CIPRIANO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LILIANE CASADEI OAB - MT0006989A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER PROJETO DE SENTENÇA Número do 

Processo: 1000858-48.2016.8.11.0009 Polo Ativo: ORLANDO CIPRIANO 

DA SILVA Polo Passivo: CLARO S.A. Vistos em correição. Pretensão de 

declaração de inexistência de débito, para excluir seu nome inserido 

indevidamente em cadastro restritivo de crédito c/c indenização por danos 

morais, na ordem de R$ 15.066,08 em decorrência do mesmo fato, com 

pedido de antecipação de tutela para excluir de plano o nome negativado, 

aforada por Orlando Cipriano da Silva em face de Claro S.A., ambos 

qualificados. Aduzido pela parte promovente que mantinha relação de 

consumo com a parte promovida através de serviços de telefonia móvel, 

porém, devido diversos problemas como a péssima qualidade dos 

serviços de telefonia e de internet 3G, pediu pelo cancelamento do 

serviço. Relatou que foi informado que para ter realizado o cancelamento, 

seria necessário o pagamento de um único boleto com data de vencimento 

em 24/08/2015 e fazendo isto não haveriam mais encargos a serem pagos 

para que o serviço fosse cancelado. Sustentou que em janeiro de 2016, 

ao dirigir-se a um ponto de atendimento da parte promovida e verificar se o 

serviço realmente tinha sido cancelado, soube que deveria ser pago o 

valor de R$ 87,79. Então, mesmo não reconhecendo o débito, realizou seu 

pagamento. Posteriormente, ao tentar concretizar cadastro em uma loja, 

deparou-se com a notícia de que seu nome estava negativado. Em 

consulta efetuada em 04/08/2016, viu que a anotação havia sido feita pela 

parte promovida, por débito com vencimento em 14/02/2016 no valor de R$ 

66,88. E, entrando em contato, apenas lhe foi dito que o pagamento desta 

dívida deveria ser realizado. Por esses fatos, pleiteia seja declarada a 

inexistência do débito de R$ 66,08 ou de quaisquer outros com a empresa 

promovida, o cancelamento definitivo do serviço e do contrato havido 

entre as partes, e indenização por danos morais no montante de R$ 

15.000,00. Liminar deferida no pedido de adiantamento de tutela pela r. 

decisão de Id. 4585572. Citada, conforme aviso de recebimento de Id. 

4967172 a parte promovida apresentou contestação no id. 5614506, 

instruída com documentos. Sustentou, em síntese, a exigibilidade da dívida, 

vez que a parte promovente possuía uma linha que foi habilitada em 

08/05/2015 e posteriormente foi cancelada em virtude de inadimplemento. 

Esclarecendo que as cobranças são devidas, pois não consta no sistema 

o protocolo de cancelamento do plano, sendo este cancelado apenas em 

16/11/2016 devido ausência de pagamento do serviço, não existindo 

qualquer solicitação para sua interrupção. Alegou que houve a utilização 

da linha telefônica e não foi efetuado pagamento referente aos meses de 

fevereiro a junho de 2016, acarretando juros e logo após a inclusão do 

nome da parte promovente nos órgãos de proteção ao crédito. Disse ser 

ausente o ato ilícito, pois agiu no exercício regular de seu direito de credor, 

cobrando pelo serviço que foi devidamente prestado. Portanto, não se faz 

presente a obrigação de indenizar suposto dano moral decorrente deste 

ato, ausentes as provas a respeito do dano, não passando de meras 

alegações desprovidas de sustentação fáticas probatórias. Mas, caso 

arbitrado o dano moral, concluiu, que sejam observados os princípios da 

razoabilidade e da proporcionalidade, em valor condizente que não importe 

em enriquecimento ilícito. Enfim, advogou pela total improcedência da ação. 

Eis o resumo dos fatos relevantes, posto que dispensado o relatório, 

conforme permissivo contido no art. 38 da Lei n.º 9.099/1995. Fundamento 

e decido. De início, cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do art. 

355 do CPC, não havendo a necessidade de dilação probatória, pois a 

questão de mérito é unicamente de direito. Antes de qualquer outra 

ponderação, saliento que a inversão do onus probandi, como preceitua o 

art. 6º, VIII, do CDC, não é capaz de eximir o promovente do dever de 

comprovar dados básicos sobre o pedido de cancelamento da linha 

telefônica, pois não se afigura possível determinar à parte promovida o 

ônus de produzir prova negativa, ou seja, prova de que o consumidor não 

requereu o cancelamento. Nesse sentido: RESPONSABILIDADE CIVIL. 

TELEFONIA. ALEGAÇÃO DE INSCRIÇÃO EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO 

CRÉDITO APÓS O CANCELAMENTO DA LINHA. INEXISTÊNCIA DE 

APONTAMENTO, NA PETIÇÃO INICIAL, DA DATA DE SOLICITAÇÃO DO 

CANCELAMENTO DOS SERVIÇOS, NÚMERO DO PROTOCOLO DE 

ATENDIMENTO OU OUTRAS PROVAS CAPAZES DE COMPROVAR A 

TESE. ÔNUS QUE LHE INCUMBIA. INTELIGÊNCIA DO ART. 333, I, DO CPC. 

LEGALIDADE DA COBRANÇA E, CONSEQUENTEMENTE, DA INSCRIÇÃO. 

DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA DE 

IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A 

inversão do onus probandi, como preceitua o art. 6º, VIII, do Código de 

Defesa do Consumidor, não é capaz de eximir a autora do dever de 

comprovar dados básicos sobre o pedido de cancelamento da linha 

telefônica, pois não se afigura possível determinar à parte ré o ônus de 

produzir prova negativa, ou seja, prova de que a consumidora não 

requereu o cancelamento antes do dia apontado na contestação. 2. 

Incumbe à parte autora a comprovação do fato constitutivo de seu direito, 

nos termos do art. 333, I, do código de processo civil, sob pena de 

rejeição do pleito inicial condenatório. (TJ-SC; AC 2015.025472-6; Braço 

do Norte; Segunda Câmara de Direito Público; Rel. Des. Subst. Francisco 

José Rodrigues de Oliveira Filho; Julg. 05/08/2015; DJSC 11/08/2015; Pág. 

328). (Destaquei). Logo, compete ao promovente a comprovação do fato 

constitutivo de seu direito, nos termos do art. 333, I, do código de 

processo civil, qual seja, comprovar a data do cancelamento da linha 

telefônica em discussão nos presentes autos, conforme entendimento 

assente na jurisprudência, verbis: JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. 

CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TELEFONIA. 

ALEGAÇÃO DE SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO DE LINHAS 

TELEFÔNICAS. AUSÊNCIA DE FATO CONSTITUTIVO. RECURSO 

CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Tratando-se de 

relação de consumo, uma vez constatada a verossimilhança das 

alegações autorais pode o magistrado determinar a inversão do ônus da 

prova, como consta no art. 6º, inciso VIII, do Código do Consumidor. 

Entretanto, a mera alegação de que foi solicitado o cancelamento de linhas 

telefônicas não é motivo suficiente para que se inverta o ônus da prova, 

uma vez que a autora não trouxe qualquer indício da verossimilhança de 

suas alegações ou do fato constitutivo do seu direito (art. 333, inciso I, do 

CPC). [...].(TJ-DF; Rec 2014.01.1.067701-6; Ac. 823.178; Terceira Turma 

Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal; Rel. Juiz Marco 

Antonio do Amaral; DJDFTE 06/10/2014; Pág. 238). (Destaquei). Pois bem! 

Analisando detidamente os autos, apesar do promovente afirmar em sua 

inicial que o cancelamento da linha em discussão sequer citou a data em 

que supostamente fora solicitado, tampouco indicou número de protocolo 

contemporâneo à época do citado cancelamento, ônus que lhe competia. 

Por oportuno, colho do seguinte julgado: INDENIZAÇÃO. CERCEAMENTO 

DE DEFESA. PRECLUSÃO TEMPORAL. ERRO MÉDICO. 

RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. ÔNUS DA PROVA. Se mesmo intimada 

da decisão que indefere a produção de nova prova pericial a parte se 

mantém inerte, ocorre a preclusão temporal prevista pelo art. 183 do CPC, 

que consiste na perda do direito de praticar determinado ato após o 

término do prazo. A responsabilidade pessoal do médico é apurada 

mediante a verificação de culpa, por ser profissional liberal, conforme art. 

14, § 4º, do Código de Defesa do Consumidor. Cabe ao autor a prova 

quanto aos fatos constitutivos do seu direito. (TJ-MG; APCV 

1.0106.11.001375-7/002; Relª Desª Evangelina Castilho Duarte; Julg. 

26/06/2014; DJEMG 04/07/2014). (Destaquei). Nessa ótica, competia ao 

promovente produzir prova do cancelamento, ônus que se desincumbiria 

caso tivesse apresentado o número do protocolo do cancelamento. Como 

nada comprovou, é indevida a formação de juízo de convicção apto a 
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amparar a pretensão condenatória deduzida na exordial. A propósito, cito 

o seguinte julgado: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO. 

RELAÇÃO DE CONSUMO CARACTERIZADA. AUSÊNCIA DE PROVA DE 

CANCELAMENTO DA LINHA TELEFÔNICA. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. NÃO CABIMENTO. 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. IMPOSSIBILIDADE. 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA. 

PROVA NEGATIVA. NÃO CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. Em 

virtude da ausência de produção de prova, pelo autor, no que se refere ao 

cancelamento de linha telefônica, torna-se devida a cobrança das faturas, 

não havendo que se faltar em ato ilícito. Destarte, incabível se torna a 

indenização a título de danos materiais e morais, bem como a declaração 

de inexistência do débito. Ausente a verossimilhança na alegação do 

consumidor, e em se tratando de prova negativa a ser produzida pelo 

fornecedor, não é cabível a inversão do ônus da prova. (TJ-MG; APCV 

1.0701.12.008562-9/002; Rel. Des. Luiz Artur Hilário; Julg. 03/09/2014; 

DJEMG 11/09/2014) Portanto, como é sabido, a prova incumbe a quem 

alega e, não havendo prova do alegado, deve o pleito ser julgado 

improcedente, conforme o disposto no artigo 373, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Nesse contexto, valho do seguinte julgado: APELAÇÃO 

CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS. AUSENTE PROVA DE FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO 

ALEGADO NA INICIAL. DANOS MORAIS. INOCORRENTE. O autor não 

comprovou nos autos os fatos alegados na inicial, disposição do artigo 

333, I, do CPC. Ausente prova do nexo causal entre a conduta dos 

demandados e os danos alegados pelo autor. Sentença mantida. Apelo 

desprovido. (TJ-RS; AC 206651-69.2014.8.21.7000; Santa Maria; Sexta 

Câmara Cível; Rel. Des. Giovanni Conti; Julg. 10/07/2014; DJERS 

24/07/2014). (Destaquei). Neste mesmo sentido a jurisprudência pátria: 

Aquele que pretende a declaração judicial de um direito que alega possuir 

deve demonstrar a existência dos fatos que embasam tal pedido. O ‘onus 

probandi’ é uma consequência do encargo de afirmar, embora não se 

imponha como obrigação a produção de prova. Entretanto, quem afirmou, 

e não provou, poderá sofrer as desvantagens decorrentes da omissão. 

(TJRS – APC 70004246559 – 15ª C.Cív. – Rel. Des. Vicente Barrôco de 

Vasconcellos – J. 26.02.2003). Portanto, considerando a inexistência de 

prova em sentido contrário, tem-se que o cancelamento da linha telefônica 

em discussão se deu por inadimplência e não por solicitação do 

promovente. Portanto, os débitos cobrados são devidos. Por 

consequência, o encaminhamento do nome do promovente aos órgãos de 

restrição de crédito se deu em razão de dívida não paga. Logo, nos 

termos do art. 188, inc. I, 2ª figura, do CC, a conduta praticada pela 

empresa promovida constitui-se em exercício regular de direito 

reconhecido, não podendo prosperar o pedido de declaração de 

inexistência de débito, bem como de indenização por danos morais ou 

materiais. Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos formulados 

na inicial, o que faço com resolução de mérito, a teor do art. 487, inciso I, 

do Código de Processo Civil, por consequência, REVOGO a liminar 

deferida nos autos. Sem custas, despesas processuais e honorários 

advocatícios, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. O presente 

Projeto de Sentença será submetido à apreciação do Excelentíssimo 

Senhor Doutor Juiz de Direito do Juizado Especial Cível de Colíder-MT, na 

forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95 e do art. 8º, parágrafo único, da Lei 

Complementar nº 270/2007. Colíder-MT, 13 de dezembro de 2017. SIMONI 

REZENDE DE PAULA JUÍZA LEIGA SENTENÇA Vistos em correição. Projeto 

de sentença ora submetido à análise e aprovação, de litígio entre os 

contendores assinalados, qualificados, elaborado pela culta juíza leiga no 

regular exercício do seu mister, sob orientação e supervisão deste 

subscritor, que respeita os ditames da Lei e da Justiça na dicção do 

direito, razões pelas quais é de rigor homologá-lo sem ressalvas. Isto 

posto, a teor do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

HOMOLOGO o presente projeto de sentença, como parte integrante 

indissociável deste decisum, para que surta seus legais e jurídicos efeitos, 

nos termos do art. 40 da Lei n.º 9.099/1995 e art. 8.º, caput e parágrafo 

único, da Lei Complementar estadual n.º 270/2007. Preclusas as vias 

recursais, se nada for requerido em 15 dias, anote-se, baixe-se e 

arquive-se. P. R. I. C. Colíder-MT, 13 de dezembro de 2017. Walter Tomaz 

da Costa Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000864-55.2016.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ICARO FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FREDERICO STECCA CIONI OAB - PR0054275A (ADVOGADO)

CAMILA EMILY DO NASCIMENTO SOUZA OAB - MT19960/O 

(ADVOGADO)

RICARDO ZEFERINO PEREIRA OAB - MT0012491A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA GULLO DE CASTRO MELLO OAB - SP212923 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER PROJETO DE SENTENÇA Número do 

Processo: 1000864-55.2016.8.11.0009 Polo Ativo: ICARO FERREIRA DA 

SILVA Polo Passivo: KABUM COMERCIO ELETRONICO S/A Vistos em 

correição. Pretensão de restituição de quantia paga c/c indenização por 

danos materiais, na ordem de R$ 195,85, bem como indenização por 

danos morais, na ordem de R$ 15.000,00, pelo mesmo fato, com pedido de 

antecipação de tutela, aforada por Ícaro Ferreira da Silva em face de 

Kabum Comércio Eletrônico S/A., ambos qualificados. Aduzido pela parte 

promovente que em 08/11/2016 realizou a compra de um celular no valor 

de R$ 1.957,69, escolhendo como forma de pagamento o parcelamento em 

10 vezes no cartão de crédito. Sustentado que na data de 22/11/2016, 

não tendo ainda recebido o produto, sendo o prazo estabelecido 

contratualmente para entrega era de 03 a 05 dias úteis, entrou em contato 

com a parte promovida, sendo informado pela atendente que a mercadoria 

estava em trânsito e deveria aguardar até o final do dia, mas se acaso não 

a recebesse, novamente deveria entrar em contato. Alegou que no dia 

25/11/2016, 13 dias úteis após a compra e ainda sem o produto, entrou em 

contato através de e-mail, sendo informado que fora aberto um pedido de 

investigação nos Correios, tendo um prazo de 10 dias úteis para 

apresentar resposta sobre a localização do produto, porém não obteve 

qualquer informação. E, em consulta a informações do pedido, consta 

extravio do objeto. Por final, relatou que mesmo não tendo recebido o 

aparelho celular, em razão do seu extravio durante o transporte, o valor 

da parcela foi cobrado na fatura do seu cartão de crédito, motivo pelo 

pleiteou indenização por danos materiais e morais. Citada, conforme aviso 

de recebimento de Id. 5046512 a parte promovida apresentou contestação 

no Id. 4922359, instruída com documentos. Em síntese, sustentou que 

estornou o valor do produto no cartão de crédito da parte promovente, 

assim que tomou conhecimento do seu extravio. Aduzido que não possui 

responsabilidade pelo extravio da mercadoria, vez que tal evento se deu 

exclusivamente por culpa dos Correios, não havendo que se falar em 

indenização por danos morais. Alegado que, caso seja arbitrada 

indenização por danos morais, sejam observados os princípios da 

razoabilidade e da proporcionalidade, em valor condizente que não importe 

em enriquecimento ilícito. Enfim, advogou pela total improcedência da ação. 

Eis o resumo dos fatos relevantes, posto que dispensado o relatório, 

conforme permissivo contido no art. 38 da Lei n.º 9.099/1995. Fundamento 

e decido. De início, cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do art. 

355 do CPC, não havendo a necessidade de dilação probatória, pois a 

questão de mérito é unicamente de direito. Posto isto, a relação travada 

entre as partes é de consumo, devendo ser aplicada à espécie as normas 

do Código de Defesa do Consumidor, com a inversão do ônus da prova, 

providência perfeitamente admitida diante da hipossuficiência técnica da 

parte promovente. Analisando o feito, tenho que é ponto incontroverso o 

extravio do aparelho celular adquirido junto à empresa promovida. Logo, o 

promovente comprou o produto e não o recebeu. Nesse ponto, apesar da 

empresa promovida ter realizado o estorno do valor do produto na fatura 

de cartão de crédito do promovente, tal fato, por si só, não a isenta da 

responsabilidade pela falha na prestação de seus serviços. Ainda, 

inobstante o extravio tenha ocorrido durante o transporte, fato é que a 

responsabilidade recai sobre a vendedora do produto, pois ela tinha o 

dever de velar pela entrega do produto na residência do promovente. Não 

pode considerar que a situação descrita na inicial causou meros 

aborrecimentos ao promovente, uma vez que não é razoável aceitar que o 

consumidor arque com valores com a compra de produto e o mesmo não 

seja entregue na forma ajustada. Nesse norte, valho do seguinte julgado: 

RECURSO INOMINADO. Ação indenização por danos materiais e morais. 
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Aquisição de produto via internet. Aparelho celular. Falta de entrega. Fato 

incontroverso. Descumprimento da oferta. Prática abusiva. Restituição da 

quantia paga. Inteligência do art. 35, III, do CDC. Má prestação de serviço. 

Responsabilidade objetiva (art. 14 do cdc). Dano moral configurado. 

Conduta que ultrapassa a fronteira do mero dissabor ou aborrecimento. 

Redução do quantum indenizatório (de R$ 8.000,00 para R$ 4.000,00), 

fixado em desacordo com os critérios de proporcionalidade e 

razoabilidade. Sentença reformada. Recurso parcialmente provido. 

(TJ-BA; Rec. 0001319-18.2014.805.0189-1; Quarta Turma Recursal; Relª 

Desª Eloisa Matta da Silveira Lopes; DJBA 05/05/2015). (Destaquei). 

Nessa seara, o art. 186 do CC dispõe que aquele que, por ação ou 

omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar 

dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. Por seu 

turno, o art. 927 do mesmo Código prevê que aquele que, por ato ilícito, 

causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. Caracterizando-se, 

assim, o ato ilícito cometido pelo promovido, surge o seu dever de 

indenizar. Portanto, no caso em tela, a falta de entrega de produto 

ultrapassa o campo do mero aborrecimento tolerável, configurando o dano 

moral propriamente dito, consagrado na Constituição Federal, por meio dos 

artigos 5º, incisos V e X, bem como no Código Civil, nos artigos 186 e 187. 

Nessa paragem, a indenização por dano moral, como já visto, objetiva 

compensar a mácula sofrida e tem caráter de sanção ao acusador do 

dano, devendo ser levada em consideração, principalmente, a situação 

financeira do ofensor de modo que a indenização sirva para desestimular 

a prática do ato danoso. De nada adianta, portanto, fixar o valor da 

indenização em patamar exorbitante ou, de outra forma, em valor irrisório, 

ato que, longe de punir, representa verdadeiro prêmio ao causador do 

dano. Nesse sentido, os julgados: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL (...). Ao quantificar o valor da 

indenização, o julgador deve observar a gravidade da ofensa, de forma a 

atenuar o sofrimento do ofendido, sem deixar que o montante sirva de 

fonte de locupletamento fácil (...). (Destaquei). ----- RESPONSABILIDADE 

CIVIL. DANO MORAL. DUPLA FUNÇÃO DA INDENIZAÇÃO. FIXAÇÃO DO 

QUANTUM DEVIDO. Considera-se de natureza grave a perda do 

companheiro e do pai cuja vida foi ceifada em pleno verdor dos anos. A 

indenização do dano moral tem dupla função: reparatória e penalizante. Se 

a indenização pelo dano moral visa compensar o lesado com algo que se 

contrapõe ao sofrimento que lhe foi imposto, justo que para aplacar os 

grandes sofrimentos, seja fixada indenização capaz de propiciar aos 

lesados grandes alegrias. (Destaquei). Logo, deverá a parte promovida 

arcar com os danos decorrentes de seus atos, pagando indenização por 

danos morais ao promovente no valor correspondente a duas vezes o 

valor pago pelo produto, o que importa em R$ 3.915,38, quantia que 

entendo compatível com os transtornos e constrangimentos causados ao 

promovente. Em suma, tenho como justa essa quantia, isso porque o 

objetivo da indenização por danos morais não é o enriquecimento e 

tampouco o empobrecimento, tendo, sim, conforme posicionamento do 

STJ, dupla função reparatória e penalizante. Isto posto, a teor do art. 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE, em parte, os 

pedidos formulados na inicial para CONDENAR a parte promovida ao 

pagamento em favor do promovente, da quantia de R$ 3.915,38 (três mil 

novecentos e quinze reais e trinta e oito centavos) a título de 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, que deverão ser corrigidos 

monetariamente pelos índices do INPC e com juros de mora legais de 1% 

ao mês, tudo com incidência desde a data da citação, por se tratar de 

responsabilidade contratual. Sem custas, despesas processuais e 

honorários advocatícios por serem incabíveis nesta fase, a teor dos 

artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. O presente Projeto de Sentença será 

submetido à apreciação do Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito 

do Juizado Especial Cível de Colíder-MT, na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95 e do art. 8º, parágrafo único, da Lei Complementar nº 270/2007. 

Colíder-MT, 13 de dezembro de 2017. SIMONI REZENDE DE PAULA JUÍZA 

LEIGA SENTENÇA Vistos em correição. Projeto de sentença ora submetido 

à análise e aprovação, de litígio entre os contendores assinalados, 

qualificados, elaborado pela culta juíza leiga no regular exercício do seu 

mister, sob orientação e supervisão deste subscritor, que respeita os 

ditames da Lei e da Justiça na dicção do direito, razões pelas quais é de 

rigor homologá-lo sem ressalvas. Isto posto, a teor do art. 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil, HOMOLOGO o presente projeto de sentença, 

como parte integrante indissociável deste decisum, para que surta seus 

legais e jurídicos efeitos, nos termos do art. 40 da Lei n.º 9.099/1995 e art. 

8.º, caput e parágrafo único, da Lei Complementar estadual n.º 270/2007. 

Preclusas as vias recursais, se nada for requerido em 15 dias, anote-se, 

baixe-se e arquive-se. P. R. I. C. Colíder-MT, 13 de dezembro de 2017. 

Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 8010626-10.2015.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONI REZENDE DE PAULA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMONI REZENDE DE PAULA OAB - MT0014205A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WALDEMAR PINHEIRO DOS SANTOS OAB - MT0007718A (ADVOGADO)

PATRYCK DE ARAUJO AYALA OAB - 698.216.661-91 (PROCURADOR)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Numero do Processo: 

8010626-10.2015.8.11.0009 EXEQUENTE: SIMONI REZENDE DE PAULA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos em correição. Execução 

movida em desfavor do Estado de Mato Grosso para recebimento de 

créditos decorrentes da fixação de honorários de advogado dativo em 

que, após um ato e outro, a parte exequente requereu o levantamento dos 

valores e a extinção do feito em face do pagamento integral do débito pelo 

executado. É o resumo do necessário. Fundamento e decido. Ex positis, 

considerando o pagamento integral do débito objeto da presente 

execução, JULGO EXTINTO o feito nos termos do art. 924, inciso II, 

combinado com o art. 925, ambos do CPC. Certificado o trânsito em 

julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Sem custas, despesas processuais e honorários advocatícios por serem 

incabíveis nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. 

P.R.I.C. Colíder-MT, 14 de dezembro de 2017. WALTER TOMAZ DA COSTA 

Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010312-64.2015.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONI REZENDE DE PAULA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMONI REZENDE DE PAULA OAB - MT0014205A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PATRICIA BARROS CAPELEIRO OAB - MT0017374A (ADVOGADO)

PATRYCK DE ARAUJO AYALA OAB - 698.216.661-91 (PROCURADOR)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Numero do Processo: 

8010312-64.2015.8.11.0009 EXEQUENTE: SIMONI REZENDE DE PAULA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos em correição. Execução 

movida em desfavor do Estado de Mato Grosso para recebimento de 

créditos decorrentes da fixação de honorários de advogado dativo em 

que, após um ato e outro, a parte exequente requereu o levantamento dos 

valores e a extinção do feito em face do pagamento integral do débito pelo 

executado. É o resumo do necessário. Fundamento e decido. Ex positis, 

considerando o pagamento integral do débito objeto da presente 

execução, JULGO EXTINTO o feito nos termos do art. 924, inciso II, 

combinado com o art. 925, ambos do CPC. Certificado o trânsito em 

julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Sem custas, despesas processuais e honorários advocatícios por serem 

incabíveis nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. 

P.R.I.C. Colíder-MT, 14 de dezembro de 2017. WALTER TOMAZ DA COSTA 

Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010452-98.2015.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONI REZENDE DE PAULA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMONI REZENDE DE PAULA OAB - MT0014205A (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Numero do Processo: 

8010452-98.2015.8.11.0009 EXEQUENTE: SIMONI REZENDE DE PAULA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos em correição. Execução 

movida em desfavor do Estado de Mato Grosso para recebimento de 

créditos decorrentes da fixação de honorários de advogado dativo em 

que, após um ato e outro, a parte exequente requereu o levantamento dos 

valores e a extinção do feito em face do pagamento integral do débito pelo 

executado. É o resumo do necessário. Fundamento e decido. Ex positis, 

considerando o pagamento integral do débito objeto da presente 

execução, JULGO EXTINTO o feito nos termos do art. 924, inciso II, 

combinado com o art. 925, ambos do CPC. Certificado o trânsito em 

julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Sem custas, despesas processuais e honorários advocatícios por serem 

incabíveis nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. 

P.R.I.C. Colíder-MT, 14 de dezembro de 2017. WALTER TOMAZ DA COSTA 

Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010298-80.2015.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONI REZENDE DE PAULA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMONI REZENDE DE PAULA OAB - MT0014205A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PATRYCK DE ARAUJO AYALA OAB - 698.216.661-91 (PROCURADOR)

PATRICIA BARROS CAPELEIRO OAB - MT0017374A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Numero do Processo: 

8010298-80.2015.8.11.0009 EXEQUENTE: SIMONI REZENDE DE PAULA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos em correição. Execução 

movida em desfavor do Estado de Mato Grosso para recebimento de 

créditos decorrentes da fixação de honorários de advogado dativo em 

que, após um ato e outro, a parte exequente requereu o levantamento dos 

valores e a extinção do feito em face do pagamento integral do débito pelo 

executado. É o resumo do necessário. Fundamento e decido. Ex positis, 

considerando o pagamento integral do débito objeto da presente 

execução, JULGO EXTINTO o feito nos termos do art. 924, inciso II, 

combinado com o art. 925, ambos do CPC. Certificado o trânsito em 

julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Sem custas, despesas processuais e honorários advocatícios por serem 

incabíveis nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. 

P.R.I.C. Colíder-MT, 14 de dezembro de 2017. WALTER TOMAZ DA COSTA 

Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010304-87.2015.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONI REZENDE DE PAULA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMONI REZENDE DE PAULA OAB - MT0014205A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PATRICIA BARROS CAPELEIRO OAB - MT0017374A (ADVOGADO)

PATRYCK DE ARAUJO AYALA OAB - 698.216.661-91 (PROCURADOR)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Numero do Processo: 

8010304-87.2015.8.11.0009 EXEQUENTE: SIMONI REZENDE DE PAULA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos em correição. Execução 

movida em desfavor do Estado de Mato Grosso para recebimento de 

créditos decorrentes da fixação de honorários de advogado dativo em 

que, após um ato e outro, a parte exequente requereu o levantamento dos 

valores e a extinção do feito em face do pagamento integral do débito pelo 

executado. É o resumo do necessário. Fundamento e decido. Ex positis, 

considerando o pagamento integral do débito objeto da presente 

execução, JULGO EXTINTO o feito nos termos do art. 924, inciso II, 

combinado com o art. 925, ambos do CPC. Certificado o trânsito em 

julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Sem custas, despesas processuais e honorários advocatícios por serem 

incabíveis nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. 

P.R.I.C. Colíder-MT, 14 de dezembro de 2017. WALTER TOMAZ DA COSTA 

Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010309-12.2015.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONI REZENDE DE PAULA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMONI REZENDE DE PAULA OAB - MT0014205A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENERIO DE CASTRO JUNIOR OAB - RO0005147A (ADVOGADO)

NATALIA DE ANDRADE CASTELO BRANCO DINIZ OAB - MT0018020A 

(ADVOGADO)

PATRYCK DE ARAUJO AYALA OAB - 698.216.661-91 (PROCURADOR)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Numero do Processo: 

8010309-12.2015.8.11.0009 EXEQUENTE: SIMONI REZENDE DE PAULA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos em correição. Execução 

movida em desfavor do Estado de Mato Grosso para recebimento de 

créditos decorrentes da fixação de honorários de advogado dativo em 

que, após um ato e outro, a parte exequente requereu o levantamento dos 

valores e a extinção do feito em face do pagamento integral do débito pelo 

executado. É o resumo do necessário. Fundamento e decido. Ex positis, 

considerando o pagamento integral do débito objeto da presente 

execução, JULGO EXTINTO o feito nos termos do art. 924, inciso II, 

combinado com o art. 925, ambos do CPC. Certificado o trânsito em 

julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Sem custas, despesas processuais e honorários advocatícios por serem 

incabíveis nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. 

P.R.I.C. Colíder-MT, 14 de dezembro de 2017. WALTER TOMAZ DA COSTA 

Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010649-24.2013.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

WALESKA ARAUJO DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FREDERICO STECCA CIONI OAB - PR0054275A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED NORTE DE MATO GROSSO - COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA OAB - MT0012089A (ADVOGADO)

ANA ELISA DEL PADRE DA SILVA OAB - MT0015318S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER PROJETO DE SENTENÇA Número do 

Processo: 8010649-24.2013.8.11.0009 EXEQUENTE: WALESKA ARAUJO 

DE SOUZA. EXECUTADO: UNIMED NORTE DE MATO GROSSO - 

COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO. Vistos em correição. Trata-se de 

processo em fase de cumprimento de sentença, em que, após um ato e 

outro, o executado peticionou no id. 10759856 informando o depósito 

judicial do valor da condenação, requerendo a extinção do feito. Na 

sequência, a exequente concordou com os valores depositados, 

requerendo o seu levantamento e a extinção do feito. Eis o resumo do 

necessário, até mesmo porque é dispensada a apresentação de relatório, 

conforme permissivo contido no art. 38 da Lei n.º 9.099/1995. Fundamento 
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e decido. Como se vê dos autos, a parte executada depositou em Juízo o 

valor da condenação imposta na sentença, por sua vez, a exequente 

concordou com os valores depositados, requereu o seu levantamento, 

conforme petição de id. 11089823. Diante disso, considerando o 

pagamento integral do valor imposto na sentença, JULGO EXTINTA a 

presente execução nos termos do art. 924, inciso II, combinado com o art. 

925, ambos do Código de Processo Civil. LIBERE-SE os valores 

depositados judicialmente para a conta corrente indicada no id. 11089823, 

dos autos do processo judicial eletrônico, desde que o Digno Advogado 

possua poderes para tanto, bem como deve a Escrivania dar ciência à 

parte exequente da liberação desses valores, por qualquer meio, na forma 

do art. 450, § 3º, da CNGC. Certificado o trânsito em julgado, 

ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações de estilo. Sem custas, 

despesas processuais e honorários advocatícios por serem incabíveis 

nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995. O presente 

Projeto de Sentença será submetido à apreciação do Excelentíssimo 

Senhor Doutor Juiz de Direito do Juizado Especial Cível de Colíder-MT, na 

forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95 e do art. 8º, parágrafo único, da Lei 

Complementar nº 270/2007. Colíder-MT, 14 de dezembro de 2017. SIMONI 

REZENDE DE PAULA JUÍZA LEIGA SENTENÇA Vistos em correição. Projeto 

de sentença ora submetido à análise e aprovação, de litígio entre os 

contendores assinalados, qualificados, elaborado pela culta juíza leiga no 

regular exercício do seu mister, sob orientação e supervisão deste 

subscritor, que respeita os ditames da Lei e da Justiça na dicção do 

direito, razões pelas quais é de rigor homologá-lo sem ressalvas. Isto 

posto, a teor do art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil, 

HOMOLOGO o presente projeto de sentença, como parte integrante 

indissociável deste decisum, para que surta seus legais e jurídicos efeitos, 

nos termos do art. 40 da Lei n.º 9.099/1995 e art. 8.º, caput e parágrafo 

único, da Lei Complementar estadual n.º 270/2007. Preclusas as vias 

recursais, se nada for requerido em 15 dias, anote-se, baixe-se e 

arquive-se. P. R. I. C. Colíder-MT, 14 de dezembro de 2017. Walter Tomaz 

da Costa Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010824-81.2014.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

GENI GOSDAG IZIDORIO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON FRANCISCO DONINI OAB - MT0008406A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED NORTE DE MATO GROSSO - COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA ELISA DEL PADRE DA SILVA OAB - MT0015318S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER PROJETO DE SENTENÇA Número do 

Processo: 8010824-81.2014.8.11.0009 EXEQUENTE: GENI GOSDAG 

IZIDORIO. EXECUTADO: UNIMED NORTE DE MATO GROSSO - 

COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO. Vistos em correição. Trata-se de 

processo em fase de cumprimento de sentença, em que, após um ato e 

outro, o executado peticionou no id. 10759459 informando o depósito 

judicial do valor da condenação, requerendo a extinção do feito. Na 

sequência, a exequente concordou com os valores depositados, 

requerendo o seu levantamento e a extinção do feito. Eis o resumo do 

necessário, até mesmo porque é dispensada a apresentação de relatório, 

conforme permissivo contido no art. 38 da Lei n.º 9.099/1995. Fundamento 

e decido. Como se vê dos autos, a parte executada depositou em Juízo o 

valor da condenação imposta na sentença, por sua vez, a exequente 

concordou com os valores depositados, requereu o seu levantamento, 

conforme petição de id. 11062962. Diante disso, considerando o 

pagamento integral do valor imposto na sentença, JULGO EXTINTA a 

presente execução nos termos do art. 924, inciso II, combinado com o art. 

925, ambos do Código de Processo Civil. LIBERE-SE os valores 

depositados judicialmente para a conta corrente indicada no id. 11062962, 

dos autos do processo judicial eletrônico, desde que o Digno Advogado 

possua poderes para tanto, bem como deve a Escrivania dar ciência à 

parte exequente da liberação desses valores, por qualquer meio, na forma 

do art. 450, § 3º, da CNGC. Certificado o trânsito em julgado, 

ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações de estilo. Sem custas, 

despesas processuais e honorários advocatícios por serem incabíveis 

nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995. O presente 

Projeto de Sentença será submetido à apreciação do Excelentíssimo 

Senhor Doutor Juiz de Direito do Juizado Especial Cível de Colíder-MT, na 

forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95 e do art. 8º, parágrafo único, da Lei 

Complementar nº 270/2007. Colíder-MT, 14 de dezembro de 2017. SIMONI 

REZENDE DE PAULA JUÍZA LEIGA SENTENÇA Vistos em correição. Projeto 

de sentença ora submetido à análise e aprovação, de litígio entre os 

contendores assinalados, qualificados, elaborado pela culta juíza leiga no 

regular exercício do seu mister, sob orientação e supervisão deste 

subscritor, que respeita os ditames da Lei e da Justiça na dicção do 

direito, razões pelas quais é de rigor homologá-lo sem ressalvas. Isto 

posto, a teor do art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil, 

HOMOLOGO o presente projeto de sentença, como parte integrante 

indissociável deste decisum, para que surta seus legais e jurídicos efeitos, 

nos termos do art. 40 da Lei n.º 9.099/1995 e art. 8.º, caput e parágrafo 

único, da Lei Complementar estadual n.º 270/2007. Preclusas as vias 

recursais, se nada for requerido em 15 dias, anote-se, baixe-se e 

arquive-se. P. R. I. C. Colíder-MT, 14 de dezembro de 2017. Walter Tomaz 

da Costa Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010099-24.2016.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

SALVADOR FERREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO RICARDO ALVES OAB - MT0015523A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAIDA BEATRIZ NUNES DE CARVALHO OAB - MG0096864A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER PROJETO DE SENTENÇA Número do 

Processo: 8010099-24.2016.8.11.0009 EXEQUENTE: SALVADOR 

FERREIRA DE SOUZA. EXECUTADO: OMNI FINANCEIRA S/A. Vistos em 

correição. Trata-se de processo em que, proferida a sentença, o 

executado depositou voluntariamente o valor da condenação imposta nos 

autos, por sua vez, o exequente interpôs recurso inominado que foi 

provido, majorando o valor da indenização por danos morais. Após um ato 

e outro, as partes formularam acordo quanto ao saldo remanescente, o 

qual foi homologado pela Turma Recursal. Com o retorno dos autos a este 

Juízo, o exequente pugnou pelo levantamento do valor que havia sido 

depositado pelo executado em Juízo, conforme lhe permite o item 7 do 

acordo entabulado entre as partes. Eis o resumo do necessário, até 

mesmo porque é dispensada a apresentação de relatório, conforme 

permissivo contido no art. 38 da Lei n.º 9.099/1995. Fundamento e decido. 

Como se vê dos autos, a parte executada depositou em Juízo o valor da 

condenação imposta na sentença, contudo, após o provimento do recurso 

interposto pelo exequente, as partes formularam acordo, sendo que no 

item 7 ficou consignado que o exequente ficava autorizado a fazer o 

levantamento dos valores já depositados ou adimplidos pela executada. 

Diante disso, tenho que houve o pagamento integral do valor imposto na 

sentença, JULGO EXTINTA a presente execução nos termos do art. 924, 

inciso II, combinado com o art. 925, ambos do Código de Processo Civil. 

LIBERE-SE os valores depositados judicialmente para a conta corrente 

indicada no id. 9727420, dos autos do processo judicial eletrônico, desde 

que o Digno Advogado possua poderes para tanto, bem como deve a 

Escrivania dar ciência à parte exequente da liberação desses valores, por 

qualquer meio, na forma do art. 450, § 3º, da CNGC. Certificado o trânsito 

em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Sem custas, despesas processuais e honorários advocatícios por serem 

incabíveis nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995. O 

presente Projeto de Sentença será submetido à apreciação do 

Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito do Juizado Especial Cível de 

Colíder-MT, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95 e do art. 8º, parágrafo 

único, da Lei Complementar nº 270/2007. Colíder-MT, 14 de dezembro de 

2017. SIMONI REZENDE DE PAULA JUÍZA LEIGA SENTENÇA Vistos em 

correição. Projeto de sentença ora submetido à análise e aprovação, de 

litígio entre os contendores assinalados, qualificados, elaborado pela culta 
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juíza leiga no regular exercício do seu mister, sob orientação e supervisão 

deste subscritor, que respeita os ditames da Lei e da Justiça na dicção do 

direito, razões pelas quais é de rigor homologá-lo sem ressalvas. Isto 

posto, a teor do art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil, 

HOMOLOGO o presente projeto de sentença, como parte integrante 

indissociável deste decisum, para que surta seus legais e jurídicos efeitos, 

nos termos do art. 40 da Lei n.º 9.099/1995 e art. 8.º, caput e parágrafo 

único, da Lei Complementar estadual n.º 270/2007. Preclusas as vias 

recursais, se nada for requerido em 15 dias, anote-se, baixe-se e 

arquive-se. P. R. I. C. Colíder-MT, 14 de dezembro de 2017. Walter Tomaz 

da Costa Juiz de Direito.

Comarca de Comodoro

1ª Vara

Edital

EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA DE INTERDIÇÃO

AUTOS N.º 338-28.2015.811.0046 - CÓD. 73043

ESPÉCIE: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

PARTE REQUERENTE: MARLENE MARTINS RICARDO

PARTE RÉQUERIDA: CLEIDE MARTINS DAS DORES RICARDO

FINALIDADE: FAZ SABER, a todos quantos o presente edital virem, ou dele 

conhecimento tiverem, que por este Juízo, nos termos da sentença abaixo 

transcrita, foi decretada a interdição total de CLEIDE MARTINS DAS DORES 

RICARDO, portadora de Esquizofrenia paranóide– CID F20.0, o que a 

impede de gerir a si próprio e sua vida civil, sendo incapaz de exercer 

pessoalmente os atos da vida civil, sendo-lhe nomeada curadora a Sra. 

MARLENE MARTINS RICARDO. A curatela é por tempo indeterminado e tem 

a finalidade de reger a interditada em todos os atos de sua vida civil. O 

presente edital será publicado por três (03) vezes no Diário da Justiça do 

Estado, com intervalo de dez (10) dias.

 DECISÃO/DESPACHO: "Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido 

inicial, para decretar a interdição da requerida CLEIDE MARTINS DAS 

DORES RICARDO, ao tempo em que nomeio como sua curadora MARLENE 

MARTINS RICARDO, para a prática de todos os atos civis da vida do 

interditado. Feito isso, proceda-se a inscrição desta sentença no registro 

de pessoas naturais e publique-se pelo diário oficial por 03 (três) vezes, 

com o intervalo de 10 (dez) dias, constando no edital o nome do interditado 

e da curadora, nos termos do artigo 1.184 do CPC. A curadora deverá 

prestar o compromisso definitivo nos termos dos artigos 1.187 e seguintes 

do CPC. Sem custas nem honorários a deliberar. Após o trânsito em 

julgado, arquivem-se com as cautelas de estilo. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se." E, para que chegue ao conhecimento de todos e 

que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente 

Edital, que será afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. 

Eu, Flávio Inácio da Silva, digitei. Comodoro - MT, 30 de novembro de 

2017.Shirley Regina Ribeiro, Gestor(a) Judiciário(a)

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 93866 Nr: 3800-56.2016.811.0046

 AÇÃO: Homologação de Transação Extrajudicial->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALDS, DSDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: defensoria publica de 

comodoro - OAB:, GABRIELA LEITE HEINSCH - OAB:12845

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 37 da 

portaria 03/2017 deste juízo, CERTIFICO que foi juntado pedido de 

desarquivamento dos autos, de forma que neste momento INTIMO a parte 

interessada informando o desarquivamento e que assim permanecerá por 

10 dias. Registro que ao final do prazo, caso não haja manifestação, os 

autos serão novamente arquivados.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 75025 Nr: 1174-98.2015.811.0046

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANDERSON GUIMARÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANIA CRISTIANE GROSSO FERREIRA, 

VANESSA GROSSO FERREIRA, ESPOLIO DE DAVI RIBEIRO FERREIRA, 

SEBASTIANA MARIA DAS GRAÇAS RIBEIRO, BRUNO NOGUEIRA RIBEIRO 

FERREIRA, LUCAS NOGUEIR RIBEIRO FERREIRA, VITORIA GABRIELY 

NOGUEIRA RIBEIRO, MARIA RIBEIRO FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIRCEU FIDELIS DE SOUZA 

JUNIOR - OAB:MT/8564

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 3º da 

portaria 03/2017 deste juízo, impulsiono estes autos para intimar o 

advogado da parte autora para proceder a retirada do Edital de Citação 

para publicação, bem como, comprovar a publicação nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 30248 Nr: 1362-04.2009.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERALDA DE ABREU DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIS DE ALMEIDA 

AVELAR - OAB:9721/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que impulsiono o presente feito intimando o advogado 

da parte autora para requerer o que de direito, no prazo de 10 (dez) dias, 

sob pena de arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 39028 Nr: 44-78.2012.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOANITA OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNA GHEDIN - OAB:21664, 

VALESKA FERNANDA DA CAMARA LINHARES - OAB:MT/14988A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que impulsiono o presente feito intimando a parte autora 

para manifestar-se, no prazo legal, quanto aos embargos de declaração 

apresentados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 39365 Nr: 380-82.2012.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LINHA VERDE TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES 

RURAIS ALTO JURUENA VI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME VILELA DE PAULA - 

OAB:OAB/MT 17447-A, OTÁVIO VIEIRA TOSTES - OAB:OAB/RO 6253, 

ROBERTO VENESIA - OAB:OAB/RO 4716, THAIANE BLANCH BENITES - 

OAB:OAB/MT 23580

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO MOURA DE VARGAS 

- OAB:14.912-A/MT

 Certifico e dou fé que impulsiono o presente feito intimando a parte 

requerida para apresentar os dados bancários e CPF ou CNPJ para 

liberação através de alvará do valor depositado às fls. 100.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior
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 Cod. Proc.: 92389 Nr: 3146-69.2016.811.0046

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDOMIR DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:11546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte autora para recolher o valor correspondente à diligência a 

fim de que seja cumprido o mandado, em 5 dias. (Acessar o site do 

Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu Serviços na 

barra superior, escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do 

Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa página selecionar o 

tópico Emissão de Guia de Diligência).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 30921 Nr: 2011-66.2009.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALVORADA MANUTENÇÕES E COMERCIO DE PEÇAS 

PARA TRATORES LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALVARO ORTOLAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BEATRIZ BIANQUINI FERREIRA 

BARLETTE - OAB:3.602/RO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MONICA CAROLINE ROMANO 

RIGAMONT ZAMO - OAB:17.347-A

 Certifico e dou fé que impulsiono o presente feito intimando a parte 

executada para, querendo, opor embargos à penhora on line efetuada.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 36851 Nr: 1550-26.2011.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS VILAR DE CAMPOS, RENATA DE 

CAMPOS OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANO REZENDE - 

OAB:11847-B

 Diante do exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE a pretensão punitiva, para CONDENAR os acusados 

CARLOS VILAR DE CAMPOS e RENATA DE CAMPOS OLIVEIRA, pela 

prática do delito tipificado no artigo 140, § 3º, do Código Penal, pela qual 

passo a dosar a pena a ser-lhe aplicada, em estrita observância ao 

disposto no artigo 68, caput, do Código Penal. (...)Assim, resta 

estabelecida a pena final em 01 (um) ano de reclusão, em regime inicial 

aberto.Da multaQuanto a pena de multa, a julgar pelas bases lançadas na 

fundamentação supra do art. 59 do Código Penal Brasileiro, fixo a pena de 

multa em 10 (dez) dias-multa, um índice razoável estipulado como 

parâmetro inicial.Considerando a capacidade econômica dos réus, fixo o 

valor do dia multa em um trigésimo do salário mínimo vigente à época dos 

fatos.Da substituição da pena (...) ser-lhe-á aplicada, em substituição à 

pena privativa de liberdade, uma pena de restrição de direitos, a ser 

definida pelo Juiz da Execução da Pena.Os réus poderão apelar em 

liberdade, em face da dimensão da pena aplicada em virtude da 

substituição e com relação ao regime inicial de cumprimento (aberto).Após 

o trânsito em julgado, lancem o nome dos réus no rol de culpados.Isento 

os réus do pagamento das despesas processuais, por ser pobre na forma 

da lei.Proceda a escrivania a expedição das comunicações de estilo para 

os órgãos oficiais, inclusive Justiça Eleitoral. Após o trânsito em julgado, 

volte-me concluso para análise da prescrição.Cumpra-se, expedindo o 

necessário.Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 37981 Nr: 2679-66.2011.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VOLMAR SOARES SEIDLER, JULIERME ROMERO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIERME ROMERO - 

OAB:6240/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13842-A/MT

 Certifico e dou fé que impulsiono o presente feito intimando a parte 

executada para, querendo, opor embargos à penhora on line realizada.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 92434 Nr: 3163-08.2016.811.0046

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ALESSANDRO DOS SANTOS ALVES, Rg: 

241775625, Filiação: Delfina dos Santos Alves e Olivio Alves, brasileiro(a), 

Telefone (65)9-9968.5962. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Trata-se de pedido de providências solicitado pela 

autoridade policial nos termos do artigo 12, §1º da Lei11.340/06, visando 

aplicar medidas protetivas em favor da vítima Lenir Borges, com o pedido 

de aplicação da seguintes medidas protetivas ao agressor: 1 - Proibição 

de se aproximar da vítima, de seus famíliares e testemunhas, no límite 

mínimo de 500 metros; 2 - Contato com a ofendida, seus familiares e 

testemunhas por qualquer meio de comunicação; 3 - Probição de 

frequentar sua residência e local pública, onde chegar ou estiver, a fim de 

preservar a integridade física e psicológica da ofendida; e 4 - Outras 

medidas de ordem Acautelatória para a ofendida, que teria sido vítima de 

violência doméstica praticada por seu companheiro Alessandro dos 

Santos Alves, conforme termo de declarações em virtude de ter sido 

ameaçada e agredida fisicamente.

Despacho: Vistos, etc.Tendo em vista que até o presente momento não foi 

possível a citação do suposto agressor ante as infrutíferas tentativas de 

sua localização, determino a citação deALESSANDRO DOS SANTOS 

ALVES mediante edital. Fixo o prazo de 20 (trinta) dias para o edital, 

correndo da data da primeira publicação.Transcorrido in albis o prazo, 

autos conclusos.Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, FLÁVIO INÁCIO DA 

SILVA, digitei.

Comodoro, 05 de dezembro de 2017

Shirley Regina Ribeiro Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 114839 Nr: 7326-94.2017.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARILUCIA HORBACH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO MARQUES - 

OAB:358250

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, com fundamento no art. 109, inc. I, da CF/1988, 

RECONHEÇO, DE OFÍCIO, A INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA desta Justiça 

Estadual para processar e julgar a presente ação.Preclusa a via recursal, 

certifique-se e remetam-se os autos à Justiça Federal Especializada da 

Subseção de Cáceres/MT, uma vez que o Município pertence àquela 

jurisdição, dando-se baixa, inclusive, na distribuição.Intime-se e 

cumpra-se.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 104470 Nr: 2842-36.2017.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: C.C.L.A.A. DO SUDOESTE - SICREDI SUDOESTE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Heronildes Alves da Costa, Elienir Alves 

Barbosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ALVES MARCAL - 

OAB:13311

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o disposto no artigo 203 § 5º do CPC e o artigo 4º da 

portaria 03/2017 deste juízo, impulsiono o presente feito encaminhando ao 

setor responsável para que seja expedido mandado, a fim de que a parte 

autora seja pessoalmente intimada, para dar prosseguimento ao feito, 

praticando o ato que lhe compete, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de 

extinção do processo (art. 485, III, § 1º do CPC) (artigo 1.206 § 10 da 

CNGC).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 78279 Nr: 2488-79.2015.811.0046

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDSON KELLER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EUZEBIO ANDRE GUARESCHI, MARLENE 

FRANCISCA CONCEIÇÃO GUARESCHI, SILVIO AUGUSTO PANUCCI, JOSÉ 

FLEURY DECCO, ESPÓLIO DE ROBSON GUIMARÃES, DEBORAH 

FERNANDES GUIMARÃES, VANDERSON GUIMARÃES, JOSÉ DECCO, 

CARLOS AUGUSTO PANUCCI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA GEVEZIER PODOLAN 

DE FIGUEIREDO - OAB:6581/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 3º da 

portaria 03/2017 deste juízo, impulsiono estes autos para intimar o 

advogado da parte autora para proceder a retirada da carta precatória 

para distribuição no juízo deprecado, bem como, comprovar a distribuição 

nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 40276 Nr: 1290-12.2012.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MIRIAN DA SILVA DE BENS LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALESKA FERNANDA DA 

CAMARA LINHARES - OAB:MT/14988A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que de acordo com as normas vigentes impulsiono o 

presente feito intimando a parte autora para manifestar-se, no prazo legal, 

quanto a impugnação apresentada pelo requerido.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 86439 Nr: 1033-45.2016.811.0046

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: APO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: defensoria publica de 

comodoro - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 1) Tendo em vista a ausência do defensor público nomeio como defensor 

dativo o Drº João Paulo de Júlio Piovezan. Arbitro 01 URH ao douto 

defensor nomeado e tal valor será pago pelo Estado de Mato Grosso. 

Importante salientar que não existe uma escala de substituição entre os 

defensores públicos da região a fim de que um outro defensor público 

possa atuar na comarca de Comodoro quando o defensor desta comarca 

estiver usufruindo de suas férias. Tal situação obriga que este juízo 

nomeie defensores dativos para atuarem na defesa dos necessitados.

2) Tendo em vista as declarações prestadas na presente audiência de 

justificação, acolho o parecer ministerial para condenar o requerido ao 

pagamento de alimentos gravídicos, no importe de 50% (cinquenta por 

cento) do salário mínimo vigente, correspondente a quantia de R$ 440,00 

(quatrocentos e quarenta reais), valor esse a ser depositado ou 

transferido até o dia 10 (dez) de cada mês, na Conta Corrente nº 17127, 

Agência nº 1887-2, Banco Bradesco S/A, em nome da autora.

3) Expeça-se carta precatória para intimar o réu da presente decisão.

4) Certifique-se acerca da carta precatória anteriormente expedida para 

citar a parte requerida.

5) P. I. Cumpra-se.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 79364 Nr: 2928-75.2015.811.0046

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCILENE TEIXEIRA LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRISCYLA NAVARRO MARINHO SILVA, 

ALESSANDRA MARINHO DE OLIVEIRA, JOSÉ JARBAS EVANGELISTA DE 

SOUZA MACIEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLEYSCLER BELUSSI RIBEIRO 

GONÇALVES - OAB:16681

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO MOURA VARGAS - 

OAB:14912/A

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JOSÉ JARBAS EVANGELISTA DE SOUZA 

MACIEL, Cpf: 25732889434, Rg: 1.887.978, brasileiro(a), separado(a) 

judicialmente, professor. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: Trata-se de ação de embargos de terceiro interpostos 

por LUCILENE TEIXEIRA LOPES em face de PRISCYLA NAVARRO 

MARINHO SILVA, ALESSANDRA MARINHO DE OLIVEIRA SILVA e JOSÉ 

JARBAS EVANGELISTA DE SOUZA MACIEL, ambas as partes 

devidamente qualificadas nos autos, tendo como pedidos principais: a) 

concessão dos efeitos da antecipação da tutela, inaudita altera pars, 

restituindo a Embargante na posse do imóvel integral identificado como 

LOTE nº 13 da QUADRA nº 131, Loteamento Cidade Comodoro, em 

Comodoro/MT, com área de 450, 00 m² (quatrocentos e cinquenta metros 

quadrados) de terras; b) citação dos embargados para no prazo legal 

contestar, caso queiram, os presente embargos, sob pena de revelia; c) 

seja determinada a suspensão da ordem de reintegração de posse 

incidente sobre o imóvel da Embargante, até decisão final dos presentes 

embargos, nos termos do Art. 1.052 do CPC; d) Seja julgada a procedência 

integral dos Embargos de terceiro interpostos, reconhecendo a 

Embargante como legítima possuidora do bem.

Despacho/Decisão: Vistos em correição.Considerando que a ação 

principal trata-se de pedido reivindicatório formulado por Priscyla Navarro 

Marinho Silva e Alessandra Marinho de Oliveira Silva em face de José 

Jarbas Evangelista de Souza Maciel, determino a retificação da capa dos 

autos, devendo se providenciada a inclusão de todos no polo 

passivo.Assim, citem-se as embargadas Priscyla Navarro Marinho Silva e 

Alessandra Marinho de Oliveira Silva, via DJE, na pessoa do advogado 

constituído, para, querendo apresentarem contestação, no prazo de 15 

(quinze) dias, como dispõe o artigo 679 do CPC, sob pena de se 

presumirem aceitos como verdadeiros os fatos alegados.Tendo em vista 

que o requerido Jarbas foi citado por edital naquela ação, determino sua 

citação por edital, com prazo de 20 dias. Decorrido o prazo sem 

manifestação, desde já nomeio Curadora Especial a Dra. Maila Suzamar da 

Rocha, que deverá ser intimada pessoalmente desta decisão,sendo que 

desde já lhe arbitro 02 URH para efetuar a peça de defesa do 

embargado.P. I. Cumpra-se, expedindo o necessário.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 
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possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, FLÁVIO INÁCIO DA 

SILVA, digitei.

Comodoro, 25 de julho de 2017

Shirley Regina Ribeiro Gestor(a) Judiciário(a) Aut. Provimento. 

56/2007-CGJ

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 39154 Nr: 169-46.2012.811.0046

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MACHADO & PEREIRA DE CARVALHO LTDA 

ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RANULFO DE AQUINO NUNES - 

OAB:2242/MT

 Certifico e dou fé que impulsiono o presente feito intimando a parte 

requerida para manifestar-se, no prazo legal, com relação aos embargos 

de declaração com efeitos infringentes de fls. 184/191.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 79214 Nr: 2875-94.2015.811.0046

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HAMILTON PEREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO RIBEIRO DIAS - 

OAB:133324-MG, CLAUDIO KAZUYOSHI KAWASAKI - OAB:MT/ 

17.555-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 4º da 

portaria 03/2017 deste juízo, impulsiono o presente feito encaminhando ao 

setor responsável para que seja expedida carta com aviso de recebimento 

em mãos próprias, a fim de que a parte autora seja pessoalmente intimada 

para dar prosseguimento ao feito, praticando o ato que lhe compete, no 

prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção do processo (art. 485, III, § 

1º do CPC) (artigo 1.206 § 10 da CNGC).

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 64452 Nr: 2617-55.2013.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEANDSON PEREIRA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): GEANDSON PEREIRA SANTOS, Cpf: 

03638449378, Rg: 031235542006-2, Filiação: Maria Sandra Santos e 

Genivaldo da Conceição Santos, data de nascimento: 05/04/1991, 

brasileiro(a), natural de Santa Luzia-MA. atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, vem oferecer denúncia em desfavor de Geandson Pereira dos 

Santos, brasileiro, natural de Santa Luzia/MA, nascido em 05/04/1991, filho 

de Genivaldo da Conceição Santos e Maria Sandra Santos, o denunciado, 

consciente e dolosamente dirigiu veículo automotor, em via pública, sem a 

devida Permissão para dirigir ou Habilitação, gerando perigo e dano. O 

Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia GEANDSON 

PEREIRA DOS SANTOS, supra qualificado, como incurso na sanção do 

artigo 309 da Lei nº 9.503/97.

Despacho: Vistos.Tendo em vista a manifestação do MPE às fls. 83, 

determino a citação por edital do réu GEANDSON PEREIRA SANTOS, com 

prazo de 15 dias, nos termos do artigo 361, do Código de Processo Penal. 

Caso o réu não compareça nos autos, nos termos do art. 366 do Código 

de Processo Penal, desde já, declaro suspenso o curso do presente feito, 

bem como de seu prazo prescricional.Seja dada baixa do relatório 

estatístico mensal, sem baixa na distribuição.Ciência ao Ministério 

Público.Cumpra-se, expedindo o necessário.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Kevin Andrei Batista 

Carvalho, digitei.

Comodoro, 17 de julho de 2017

Shirley Regina Ribeiro Gestor(a) Judiciário(a) Aut. Provimento. 

52/2007-CGJ

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 26855 Nr: 896-44.2008.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CEREALISTA LONDRINA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): B. R. MIRANDA & CIA LTDA.-EEP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ FARIA - 

OAB:10.917-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELTON QUEIROZ DE FREITAS - 

OAB:8478-A/MT

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 31 da 

portaria 03/2017 deste juízo, CERTIFICO que inexiste indicação de bens 

nos autos, desta forma INTIMO o exequente para se manifestar em 05 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 75597 Nr: 1426-04.2015.811.0046

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENEDITO ROSA NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13842-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO BEDUSCHI - 

OAB:MT/10879/A, OTTO MARQUES DE SOUZA - OAB:12404-A

 Intimo a parte autora para recolher o valor correspondente à diligência a 

fim de que seja cumprido o mandado de citação da inventariante Maria 

Aparecida Teixeira, no endereço sito à RUA VACILIDE JOAO BOFF S/N OU 

MERCADO FAVORITO, barrio cidade verde, nesta cidade e comarca de 

Comodoro, em 5 dias. (Acessar o site do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br), selecionar o menu Serviços na barra superior, 

escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação. Nessa página selecionar o tópico Emissão de 

Guia de Diligência).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 95793 Nr: 4713-38.2016.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSUEL SOARES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RANULFO DE AQUINO NUNES - 

OAB:2242/MT

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC, art. 3º do CPP e o 

parágrafo único do artigo 25 da portaria 03/2017 deste juízo e tendo em 

vista que o defensor constituído do réu foi intimado a apresentar 

alegações finais, porém se quedou inerte, CERTIFICO tal situação e 

impulsiono o presente feito encaminhando ao setor responsável para que 

seja expedido mandado para intimar o réu a constituir advogado no feito, 

no prazo de 10 (dez) dias, sob pena dos autos serem remetidos à 

Defensoria Pública do Estado.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 101429 Nr: 1593-50.2017.811.0046

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAC, EPC

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO MOURA VARGAS - 

OAB:14912/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono o feito a fim de intimar o advogado da parte autora, dr Rodrigo 

Moura de Vargas, para comprovar nos autos o cumprimento do mandado 

de averbação por este recebido.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 65918 Nr: 4102-90.2013.811.0046

 A Ç Ã O :  U n i f i c a ç ã o  d e  p e n a s - > I n c i d e n t e s - > E x e c u ç ã o 

Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILSON DA SILVA PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JUAREZ VASCONCELOS - 

OAB:5.460-B

 (...) Ante o exposto, defiro o pedido de fls.237/238, estabelecendo como 

data base para a constatação dos benefícios da execução da pena a data 

da última prisão do recuperando, ou seja, 05/10/2013. Proceda-se a 

atualização do cálculo de pena, com a alteração da data-base para 

cálculos dos benefícios como sendo a data da última prisão. Após, 

intimem-se as partes para manifestação quanto ao cálculo, no prazo de 10 

(dez) dias, sob pena de concordância tácita, ficando desde já consignado 

que em caso de discordância deverá a parte impugnante apresentar o 

cálculo que entende como correto, conforme calculadora de pena do sítio 

do CNJ, tendo em vista sua acessibilidade livre e formato autoexplicativo, 

sendo prescindíveis conhecimentos técnicos para sua elaboração, mas 

tão somente básicos conhecimentos jurídicos.Por fim, determino que seja 

oficiado a Diretora da Cadeia Pública local para que carreie aos autos a 

eventual prestação de serviço do recuperando nos meses de abril à 

novembro de 2017.Ciência ao Ministério Público e a Defesa.Às 

providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 66793 Nr: 496-20.2014.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ APARECIDO PINHEIRO NOIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS 

DE COMODORO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANA DA COSTA - OAB:5447-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO BEDUSCHI - 

OAB:MT/10879/A, OTTO MARQUES DE SOUZA - OAB:12404-A

 VISTOS, ETC.

Nos termos do artigo 435, do CPC defiro a juntada de todas as 

documentações requerida pelas partes, sendo que, o requerido poderá se 

manifestar a respeito do documento juntado a posteriori pelo requerente.

Concedo prazo de 5 (cinco) dias para juntada de documento requerido 

pelo autor.

Escoado tal prazo, com ou sem a juntada abram vistas dos autos às 

partes para que apresentem razoes finais escritas, no prazo de 15 

(quinze) dias, nos termos do §2º, do artigo 364, do CPC.

Saem os presentes intimados.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 29116 Nr: 199-86.2009.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANTOS & MATIAS - ME, PAULO SÉRGIO DOS 

SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:MT/3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Indefiro o pleito de suspensão do feito, isso porque o feito encontra-se 

proposto desde o ano de 2009, sem revelar qualquer utilidade em sua 

propositura, não cabendo, agora, o requerente simplesmente pleitear a 

suspensão, sob pena de aumento do estoque processual e inefetividade 

da prestação jurisdicional futura.

Nessa senda, intime-se o exequente para promover o devido andamento 

do feito, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de extinção, 

conforme o disposto no art. 580, caput, da CNGC/MT, tendo em vista que o 

feito se desenrola acerca de 8 (oito) anos.

Consigne-se na intimação a advertência de que em não sendo dada 

providência efetiva e apta ao prosseguimento regular do feito ou caso o 

pleito seja de mera vista dos autos, prorrogação de prazo ou nova 

suspensão, serão os autos extintos, conforme disposto no art. 580, § 2º, 

da CNGC/MT, haja vista que o Poder Judiciário não pode nutrir demandas 

infindáveis à espera do bel prazer e conveniência da parte exequente em 

se manifestar contribuindo para a irrogação da pecha de moroso ao 

Judiciário.

 Consigno que tal medida não gerará prejuízo ao autor que terá em seu 

favor uma certidão de crédito para futura cobrança, nos termo do artigo 

583, da CNGC/MT.

Intime-se

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 32546 Nr: 733-93.2010.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAULO LUIZ COCCO, CELSO MÁRIO COCCO, 

IVONETE MARIA COCCO, MURILO ANTÔNIO BIANCHI, ENIO KMECIK, 

ANGELA SOELI BIANCHI KMECIK, SOELI CIMI BIANCHI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495/A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUILHERME DE ARRUDA CRUZ 

- OAB:12642

 Código 32546

VISTOS, ETC.

 Trata-se de Execução de título extrajudicial ajuizada pelo Banco do Brasil 

S/A em face de Saulo Luiz Cocco e outros todos devidamente qualificados 

nos autos.

 Compulsando os autos verifico que as partes executadas Saulo Luiz 

Cocco, Ivonete Maria Cocco e Soeli Cimi Bianchi não foram citadas da 

presente demanda.

 Derradeiramente apresentou a parte exequente reiteração de busca de 

bens via Renajud.

É o relato do necessário.

Proceda à serventia da seguinte forma:

 1) PROCEDA a serventia com as anotações necessárias para o fim de 

ser retificada a capa dos autos e sistema Apolo para fazer constar como 

patrono da parte exequente aquele apontado em petição de fls. 127;

 2) EXPEÇA-SE carta rogatória nos moldes do art. 400 e ss. CNGC/MT e o 

quanto mais for necessário após efetuar consulta ao site: 

www.mj.gov.br, a ser efetuada pela Gestora Judicial. FIXO o prazo de 

100 (cem) dias para cumprimento da presente rogatória – art. 404, 

CNGC/MT. Atente-se a serventia para os termos do Decreto nº 6891/09. 

Após a expedição do mandado de citação (via rogatória), a ser instruído 

com os documentos necessários, intime-se a parte exequente para as 

diligências relacionada ao cumprimento, mormente quanto à tradução, art. 

10, Decreto n.º 6.891/09 e CNGC/MT;

 3) Intime-se a parte exequente por meio de seu advogado constituído 

mediante publicação no diário da justiça eletrônico, para que em 15 

(quinze) dias apresente endereço atualizado de Soeli Cimi Bianchi. 

Apresentado o endereço, proceda a sua respectiva citação mediante 
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expedição de carta de citação com AR ou mandado a depender do 

requerimento do exequente;

 4) EXPEÇA-SE certidão de inteiro TEOR para fins de averbação em 

registro público do ato de propositura dessa execução (arts. 799, IX e 

828, caput, CPC);

 Intime-se.

Cumpra-se.

Comodoro-MT, 14 de dezembro de 2017.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 34097 Nr: 2283-26.2010.811.0046

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ROBERTO RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDILAMAR APARECIDA 

RAMPANELLI - OAB:12200-B

 VISTOS, ETC.

Defiro a juntada do substabelecimento no prazo de 5 (cinco) dias.

Feitas as advertências das consequências do descumprimento das 

condições anteriormente, determino que se de efetivo cumprimento.

Ainda, defiro conforme requerido pelo Ministério Público.

Após a juntada da resposta vistas às partes.

Saem os presentes intimados.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 70227 Nr: 3130-86.2014.811.0046

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: S. C. DE FIGUEIREDO & CIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMERSON LUIZ MATTOS 

PEREIRA - OAB:257627

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11640

 Código 70227

VISTOS, ETC.

 Trata-se de Embargos à execução ajuizada por S. C. de Figueiredo & Cia 

LTDA em face de Banco Itaú S/A todos devidamente qualificados nos 

autos.

 Exarada sentença extintiva nos autos às fls. 140.

 Irresignado apresentou a parte exequente/embargante embargos de 

declaração da sentença prolatada.

 Contrarrazões aos embargos de declaração às fls. 146/147.

 Considerando as manifestações apresentadas, DECIDO por converter o 

julgamento em diligência, vez que o acolhimento ou não da tese 

apresentada pelo embargante depende de comprovação de prova que se 

encontra em poder da parte embargada.

 É o relato do necessário, proceda à serventia da seguinte forma: 

intimem-se a parte embargada, por meio de seu advogado constituído 

mediante diário da justiça eletrônico, para o fim de comprovar 

documentalmente se quando do ajuizamento do presente título extrajudicial 

encontrava-se a parte embargante em mora [art. 218,§1º, CPC].

Intime-se.

Cumpra-se.

Comodoro-MT, 14 de dezembro de 2017.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 29732 Nr: 770-57.2009.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIANO DE SALES, FRANCISMAR SANCHES LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALDERINO DE AMORIM CAPELETTI, 

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSO DE ASSOCIADOS DO 

OESTE DE MT- SICREDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISMAR SANCHES LOPES - 

OAB:1708-A/MT, LUCIANO DE SALES - OAB:5911-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARTIDIANA A. BETONI SILVA - 

OAB:19.002, FRANCISMAR SANCHES LOPES - OAB:1708-A/MT, 

LUCIANO DE SALES - OAB:5911-B/MT, RODRIGO MOURA DE VARGAS 

- OAB:14.912-A/MT

 Nos termos da legislaçao vigente e do provimento 56/2007, impulsiono 

estes autos com a finalidade de abrir vista para a partes manifestar-se 

quanto aos embargos de declaração, dentro do prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 66835 Nr: 531-77.2014.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILSON REZENDE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARETUSA APARECIDA 

FRANCISCA MOREIRA - OAB:13095

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 66835

VISTOS.

 Trata-se de Ação de Procedimento Comum interposta por Gilson Rezende 

da Silva em face do Instituto Nacional do Seguro Social todos devidamente 

qualificados.

 Exarada sentença de procedência dos pedidos constantes na exordial 

pelo magistrado que presidia o feito a época, irresignado, apresentou o 

Instituto Nacional do Seguro Social recurso e razões de apelação.

É o relato do necessário.

 Dito isso, tendo em vista que incumbe ao relator apreciar o pedido de 

gratuidade de justiça em grau de recurso conforme dispõe o art. 99, §7º, 

CPC, DEIXO de analisar pedido de assistência judiciária gratuita porventura 

existente.

 Certifique-se a tempestividade do recurso e razões de apelação 

apresentado nos autos. Se intempestivo, desde já ressalto que o controle 

da admissibilidade da apelação será feito exclusivamente pelo órgão ad 

quem, devendo os autos ser remetidos após a apresentação de 

contrarrazões ao recurso de apelação ou o decurso do prazo para tanto.

 Em seguida, intime-se o apelado mediante REMESSA DOS AUTOS – art. 

412, § 5º, I, C.N.G.C/MT para oferecer contrarrazões ao recurso nos 

termos do art. 1.009, §1º, CPC. Empós, certifique-se a tempestividade ou o 

decurso do prazo para apresentação.

 Acaso o recorrido interponha recurso adesivo, intimem-se o apelante 

para apresentar contrarrazões nos termos do art. 1.009,§2º, CPC. Se 

apresentado recurso por parte deste, desde já DETERMINO a intimação do 

apelado para apresentar contrarrazões no prazo legal.

 Cientifique as partes que estas deverão informar nos autos se houve a 

devida implantação do benefício concedido nos autos.

 Cumpridas as formalidades acima e comprovado a implantação do 

benefício concedido nestes autos, REMETAM-SE os autos ao Egrégio 

Tribunal Regional Federal da Primeira Região com as nossas homenagens.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Comodoro-MT, 06 de dezembro de 2017.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 68006 Nr: 1481-86.2014.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MASDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JHLT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANA DA COSTA - 

OAB:5447-B, ROSANGELA BORDINHÃO BAIAROSKI DA SILVA - 

OAB:MT/17408/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, com base no artigo 487, I do Código de Processo Civil, 

resolvo o mérito e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido 

deduzido na petição inicial para:a)DECLARAR a existência da UNIÃO 
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ESTÁVEL entre MARIA ANTONIA SALIS DE OLIVEIRA e JOÃO HENRIQUE 

LOPES TOMÉ a partir do mês de novembro de 2009 de e DECRETAR a 

extinção da união estável a partir de 11/2013. b)DETERMINAR a partilha da 

dívida no valor de R$ 1.065,12 (mil e sessenta e cinco reais e doze 

centavos), em nome da autora, referente ao remanescente das parcelas 

contraídas em seu benefício previdenciário, incluída em 10/02/2012 (fl. 35) 

no percentual de 50% para cada parte, cuja quantia deverá ser 

averiguada na liquidação da sentença.Condeno a parte requerida em 

custas e honorários, os quais arbitro em 10% sobre o valor da partilha dos 

bens, nos termos do art. 85, §2º, CPC.Cumpridas as disposições acima, 

certificado o trânsito em julgado, não havendo quaisquer pendências, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo.Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 38764 Nr: 3462-58.2011.811.0046

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ONÉSIA FERREIRA LISBOA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAQUIM MARQUES NEVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ MIRANDA LUCION - 

OAB:21135/O MT, RONIE JACIR THOMAZI - OAB:9877/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS ETC.,

Citem-se os herdeiros e a Fazenda Pública Estadual, conforme já 

determinado.

Concluídas as citações, vistas as partes em cartório e pelo prazo comum 

de 15 (quinze) dias para dizerem sobre as primeiras declarações (art. 627 

do CPC).

Havendo concordância, quanto às primeiras declarações e quanto aos 

valores, iniciais e atribuídos, venham às últimas declarações e, sobre ela 

digam as partes em 10 (dez) dias (art. 636 do CPC).

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 57 Nr: 2-59.1994.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIRO DE PAULA E SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:OAB/PR 8123

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ETIENNE DE ALBUQUERQUE 

PALHANO FILHO - OAB:2844/MS

 VISTOS, ETC.

Em atenção ao pedido retro, constato que consta como proprietária do 

imóvel matriculado sob o nº 7.131 (fls. 534/536), CRI Pontes e Lacerda/MT, 

a União, razão pela qual DEFIRO a suspensão do leilão apenas quanto ao 

imóvel mencionado e determino a expedição de ofício a Advocacia-Geral 

da União, para que no prazo de 15 dias, manifeste-se quanto à penhora e 

avaliação do bem citado.

Quanto aos demais bens, tem-se que os executados/proprietários dos 

imóveis, foram devidamente intimados da penhora e avaliação, 

apresentando inclusive impugnação às fls. 547/549, a qual foi afastada em 

decisão de fls. 558/561 que designou leilão judicial, não havendo qualquer 

vício no procedimento, razão pela qual determino o regular 

prosseguimento, nos termos do decisum referido.

Intimem-se.

Cumpra-se, URGENTEMENTE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 1741 Nr: 66-30.1998.811.0046

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARRARO & CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OSVALDO ANTONIO DE LIMA - 

OAB:3212/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALDIR SOARES - OAB:4595

 VISTOS, ETC.

Interposto o recurso de apelação, a parte recorrida apesar de 

devidamente intimada, não apresentou as contrarrazões, conforme 

certificado.

Assim sendo, determino que os autos sejam remetidos ao Egrégio Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso com as nossas homenagens.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 12112 Nr: 299-17.2004.811.0046

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BASF S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELSO MÁRIO COCCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVALDO REZENDE FERNANDES - 

OAB:3.610/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IGOR AMADEU COCCO RUBIN 

- OAB:MT/8402

 VISTOS, ETC.

Indefiro o pedido, sob pena de onerar o Juízo com providências que 

cabem ao autor da demanda/exequente.

Tendo em vista que o feito tramita há mais de 10 anos sem a localização 

de bens passíveis de penhora, não obstante as inúmeras tentativas 

efetivadas, intime-se a parte exequente para promover o devido 

andamento do feito, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

extinção, consoante aplicação do disposto no art. 580, caput, da 

CNGC/MT.

 Consigne-se na intimação a advertência de que em não sendo dada 

providência efetiva e apta ao prosseguimento regular do feito ou caso o 

pleito seja de mera vista dos autos, prorrogação de prazo ou suspensão, 

serão os autos extintos, conforme aplicação disposto no art. 580, § 2º, da 

CNGC/MT, haja vista que o Poder Judiciário não pode nutrir demandas 

infindáveis à espera do bel prazer e conveniência da parte exequente em 

se manifestar contribuindo para a irrogação da pecha de moroso ao 

Judiciário.

 Consigno que tal medida não gerará prejuízo ao autor que terá em seu 

favor certidão de crédito para futura cobrança, nos termos do artigo 583, 

da CNGC/MT.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 61432 Nr: 3248-33.2012.811.0046

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERRANA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO PAULO DE JULIO 

PIOVEZAN - OAB:20.746/O

 vistos, etc.

Defiro o pedido de fls. 100/101.

Cumpra-se o mandado de fl. 94, independentemente de prévio 

recolhimento de diligência pela Fazenda Pública, diante da suspensão 

liminar no Madado de Segurança nº 2.889-MT.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 2878 Nr: 1114-53.2000.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DINART FERREIRA DIAS, CONCEIÇÃO 

APARECIDA MEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/MT 22165/A, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:OAB/MT 17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIANA DA COSTA - 

OAB:OAB/MT 5447B

 VISTOS ETC.,
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Intime-se a parte requerente, para no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar-se quanto ao pedido de fls. 135/139.

Decorrido o prazo, voltem-me os autos conclusos.

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 15814 Nr: 943-23.2005.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CECILIA GUTIERREZ DE SOUZA, JAMES ROGERIO 

BAPTISTA, MARCOS DA SILVA BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMES ROGÉRIO BAPTISTA - 

OAB:9992/B, MARCOS DA SILVA BORGES - OAB:202149/sp

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

Trata-se de cumprimento de sentença ajuizado por Cecilia Gutierrez de 

Souza em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social- INSS.

Expedido RPV, aportou aos autos comprovante do pagamento, sendo 

liberados os valores às fls. 145, 160/161.

É o breve relato.

Fundamento e decido.

Havendo o devedor adimplido o monatente exequendo, consoante se pode 

cosntatar por meio do petitório retro a extinção do feito é medida que se 

impõe.

Isto posto, JULGO EXTINTO a presente execução e a faço com fulcro nos 

termos do art. 924, II c/c art. 925 ambos do CPC.

Certfique-se a Sra. Gestora Judiciária se ainda há valores a serem 

liberados, caso positivo, expeça-se alvará conforme requerido no pedido 

retro.

Com o trânsito em julgado, procedida as devidas liberações, certifique-se 

e arquive-se com as anotações e e baixas de estilo.

 P.R.I. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 27934 Nr: 2079-50.2008.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A, IRINEU MARCOS 

PARMEGGIANI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALDAIR FOLETO, GELSON IVAN FOLETO, 

MABEL APARECIDA FOLETO, GILBERTO BASILIO TRAVI, JOCELITO 

FOLETO, ELAINE MARIA SCHNEIDER FOLETO, NEUSA DETOFOL FOLETO, 

MARLA PARMEGGIANI, RODRIGO MASCARELLO, DENISE LAHUTE TRAVI, 

MARCELO LAHUTTE TRAVI, FELIPE LAHUTTE TRAVI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495/A/MT, BRUNO DE SOUZA SCHMIDT - 

OAB:19.996A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO DE SOUZA SCHMIDT - 

OAB:19.996A/MT, MATEUS PAVÃO - OAB:6218/RO

 Vistos, etc.

Defiro o pedido retro.

Determino a remessa do feito ao cartório distribuidor para seja o Banco do 

Brasil S/A excluído do polo ativo.

Intime-se as partes para se manifestarem, no prazo de 15 (quinze) dias.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 28556 Nr: 2639-89.2008.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELDORADO AGROINDUSTRIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRÍCOLA SPERAFICO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTÔNIO LUIZ FERREIRA DA 

SILVA - OAB:6565, IVO FERREIRA DA SILVA - OAB:14.264/MT, Jarbas 

Leite Fernandes - OAB:2544-A, RONIE JACIR THOMAZI - OAB:9877/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO GARCIA TATIM - 

OAB:8187-B

 VISTOS ETC.SPERAFICO AGROINDUSTRIAL LTDA opôs EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO contra decisão que acolheu em parte embargos de 

declaração já propostos por si, alegando a ocorrência de omissão, 

obscuridade e erro, pleiteando sua reforma.Decido. Certificada a 

tempestividade, conheço do recurso, vez que adequado e 

tempestivo.Verifico que a matéria desafiada nos embargos de declaração 

deve ser objeto de recurso, já que consiste em irresignação da parte 

recorrente à decisão proferida, não cabendo em sede de embargos de 

declaração, ainda que se fale em efeitos infringentes, a modificação de 

decisão com a qual a parte não concorda.Nesse sentido:EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO CARACTERIZADAS. 

EFEITO INFRINGENTE. ART. 535 DO CPC. IMPOSSIBILIDADE. A regra 

disposta no art. 535 do CPC é absolutamente clara sobre o cabimento de 

embargos declaratórios, e estes só têm aceitação para emprestar efeito 

modificativo à decisão em raríssima excepcionalidade. Não se prestam a 

um reexame da matéria de mérito decidida no acórdão embargado. Incide a 

regra geral do art. 1º-D da Lei nº 9.494/97 nas execuções advindas de 

ação ordinária, ainda que o pólo ativo da mesma seja plúrimo. Embargos 

rejeitados.“Não pode ser conhecido recurso que, sob o rótulo de 

embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. 

Os embargos declaratórios são apelos de integração, não de substituição.’ 

(STJ – 1ª Turma, Resp 15.774-0-SP- EDcl, rel. Min. Humberto Gomes de 

Barros, j. 25.10.93, não conheceram, v.u., DJU 22.11.93, p. 24.895).“Os 

embargos de declaração não se prestam à correção de erro de 

julgamento” (RTJ 158/270).O que se percebe é que o embargante pretende 

seja reapreciado o mérito e consequentemente proferida nova decisão, o 

que não se permite por meio de embargos de declaração.A jurisprudência 

não admite a correção de erros por meio de embargos de 

declaração.EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VIA PROCESSUAL 

INADEQUADA PARA CORREÇÃO DE ERROR IN JUDICANDO. RECURSO 

ESPECIAL QUE SEQUER ULTRAPASSA O CONHECIMENTO EM FACE DA 

INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.º 07/STJ. 1. (...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 65021 Nr: 3193-48.2013.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDITE DE ALMEIDA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:3364/TO-26737DF, PAULO ROGERIO DE SOUZA E SILVA - 

OAB:20236/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.,

A desídia da parte autora culminou na integral frustração do procedimento, 

impedindo que o processo atingisse satisfatoriamente o seu objetivo.

A parte demandante não foi localizada para comparecer a perícia médica, 

imprescindível para análise do mérito da demanda, decorrendo prazo para 

o advogado da mesma, apresentar seu devido endereço, inviabilizando o 

prosseguimento do feito.

De fato, restou patente nos autos o desinteresse da parte requerente em 

dar prosseguimento ao processo.

 Em face do exposto, nos termos do art. 485, III, do Novo Código de 

Processo Civil, julgo extinta a presente ação sem julgamento do mérito.

Condeno a parte autora ao pagamento de eventuais custas finais, bem 

como em honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor da 

causa, cuja execução ficará sob a condição suspensiva prevista no art. 

98, §3º do CPC.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Transitada em julgado esta decisão, arquivem-se os autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 67980 Nr: 1465-35.2014.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CCDO, GCDO, MCDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DA 

COMARCA DE COMODORO - OAB:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO DIAS DOS SANTOS - 

OAB:MT/17.132, RANULFO DE AQUINO NUNES - OAB:2242/MT

 Vistos etc.

A desídia do autor culminou na integral frustração do procedimento, 

impedindo que o processo atingisse satisfatoriamente o seu objetivo.

A parte demandante mudou-se para a cidade de Cuiabá/MT sem deixar 

qualquer informação para localiza-la, conforme certidão fl. 31, 

inviabilizando o prosseguimento do feito, sem a devida triangularização da 

ação.

 De fato, restou patente nos autos o desinteresse do requerente em dar 

prosseguimento ao processo.

 Em face do exposto, nos termos do art. 485, III, do Novo Código de 

Processo Civil, julgo extinta a presente ação sem julgamento do mérito.

Sem custas e sem honorários.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Transitada em julgado esta decisão, arquivem-se os autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 69848 Nr: 2886-60.2014.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEUSA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CAMPOS DE JÚLIO, MUNICÍPIO 

DE CAMPOS DE JÚLIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO SABIONI VALADARES - 

OAB:16218/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS ETC.,

DEFIRO o pleito de depoimento pessoal dos requerentes e prova 

testemunhal.

 Designo o dia 07 de março de 2018, às 13h40min para realização de 

audiência de instrução e julgamento.

 Intime-se pessoalmente a requerente para prestar depoimento pessoal, 

constando no mandado que se presumirão confessados os fatos contra 

ela alegados, caso não compareça, ou comparecendo se recuse a depor 

(CPC, Art. 385, § 1º).

Intimem-se as testemunhas da parte requerida, fls. 118/119 para 

comparecerem ao ato.

Ante a nova sistemática das provas introduzida no Novo CPC, com a 

possibilidade de aplicação da teoria da distribuição dinâmica do ônus da 

prova pelo Juiz no caso concreto, nos termos do art. 373, §1º do CPC, 

DEFIRO o pedido de fl. 117, determinando que a parte requerida junte aos 

autos os holerites da parte autora e das outras técnicas de enfermagem 

entre maio de 2009 a maio de 2014, bem como registro de ponto da autora 

no mesmo período, nos limites do pedido inicial, ante a impossibilidade 

desta em cumprir tal encargo.

Intimem-se.

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 114470 Nr: 7169-24.2017.811.0046

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA JUREMA LTDA, MUNICÍPIO DE 

COMODORO, ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Saulo Pires de Andrade 

Martins - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo exposto, CONCEDO em parte a tutela provisória de urgência pleiteada 

e DETERMINO:a)A suspensão imediata da execução das obras de 

travessia urbana – BR-174, executadas pela VL MORETTO LTDA., por 

subcontratação feita pela CONSTRUTORA JUREMA LTDA até ulterior 

deliberação deste juízo;b)Ao Município de Comodoro-MT que proceda com 

a realização de urgentes obras de contenção para cessar o avanço da 

cratera em 60 (sessenta) dias;c)A realização de perícia ambiental na área 

em comento “exoffício” e para tanto NOMEIO independentemente de 

compromisso Real Brasil Consultoria LTDA com sede: Rua Av. Prof. 

Rubens Mendonça, n.º 1.856 – SI. 408, Ed. Cuiabá Office Tower – Bosque 

da Saúde, Cidade de Cuiabá/MT, devendo, o mesmo, ser intimado da 

nomeação, bem como para, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar 

proposta de honorários [art. 465,§2º, I, CPC]. Ressalto que, o respectivo 

laudo deverá ser apresentado no prazo de 30 (trinta) dias o qual será 

quitado ao final pelo vencido.Intime-se.Cumpra-se.Comodoro-MT, 15 de 

dezembro de 2017.(assinado digitalmente)Antonio Carlos Pereira de Sousa 

JuniorJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 40440 Nr: 1453-89.2012.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCO ANTONIO PADOVANI, FÁBIO JOSÉ 

PADOVANI, ELEN JANAINA BOCARDI PADOVANI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13842-A/MT, JOÃO BATISTA ARAUJO BARBOSA - OAB:9847/MT, 

LUIZ CARLOS ICETY ANTUNES - OAB:18032-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANTÔNIO PADOVANI 

- OAB:23.174 - PR

 VISTOS ETC.,

Tendo em vista a natureza extintiva da sentença de fl. 556, eventuais 

discussões sobre o mérito da demanda deverão ser analisados em autos 

distintos, razão pela qual indefiro o pedido retro

 Certifique-se o transito em julgado da sentença com as baixas e cautelas 

de estilo.

Intima-se.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 66491 Nr: 228-63.2014.811.0046

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CCDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO DIAS DOS SANTOS - 

OAB:MT/17.132, RANULFO DE AQUINO NUNES - OAB:2242/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DA 

COMARCA DE COMODORO - OAB:

 VISTOS, ETC.

Designo audiência de conciliação para o dia 07 de fevereiro de 2018 às 

16h00min, a ser realizada pelo conciliador deste juízo.

Intime-se.

Cumpra-se.

Comodoro, MT, 14 de dezembro de 2018.

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 100076 Nr: 895-44.2017.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIR VIANA, PAULO CESAR DOMINGUES 

PIMENTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELBIO GONZALEZ - 

OAB:7241-A

 Vistos, etc.

Cabe ao Ministério Público aportar aos autos eventuais certidões de 

antecedentes em face dos denunciados, pelo que, em havendo 

requerimento neste sentido, indefiro.

Verificando que, em tese, os acusados fazem jus ao beneficio 

estabelecido no art. 89 da Lei nº 9.099/95, DESIGNO audiência para 

proposta de suspensão condicional do processo para o dia 08/03/2018, 

às 15h30min.

Consigne-se no mandado que o Oficial de Justiça deverá indagar os 
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acusados se estes possuem condições financeiras para constituir 

advogado. Em caso negativo, deverá informá-lo que será assistido pela 

Defensoria Pública, que desde já nomeio e determino sua intimação para o 

ato.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 81704 Nr: 3836-35.2015.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILSON ROCHA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GABRIELA LEITE HEINSCH - 

OAB:12845

 VISTOS, ETC.

Defiro a juntada da documentação.

Declaro encerrada a instrução abrindo vistas às partes para alegações 

finais.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 23265 Nr: 784-12.2007.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COTRAMAC COMERCIO DE PEÇAS PARA TRATORES E 

MAQUINAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ DAVI BETIO, JOÃO AMPELIO BETTIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANA DA COSTA - 

OAB:5447-B, ROSANGELA BORDINHÃO BAIAROSKI DA SILVA - 

OAB:MT/17408/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aline Morgana Bettio - 

OAB:6099

 (...)Defiro o pedido de busca no Sistema RENAJUD, anexando neste ato o 

resultado da pesquisa.Tendo em vista o resultado negativo da pesquisa 

efetivada, determino a intimação da parte executada para, no prazo de 15 

(quinze) dias, indicar bens passíveis de penhora, conforme requerido pela 

exequente. Intime-se. Cumpra-se.

Comarca de Jaciara

Diretoria do Fórum

Portaria

Portaria n.º 002, de 06 de dezembro de 2017.

A Excelentíssima Senhora Laura Dorilêo Cândido, Juíza de Direito Diretora 

do Foro Substituta da Comarca de Jaciara, no uso de suas 

atribuições,CONSIDERANDO o requerimento da comissão de Sindicância 

que justifica a necessidade de dilação de prazo para realização de 

medidas de instrução indispensáveis;CONSIDERANDO que o processo 

disciplinar é regido por princípios como verdade real, formalismo 

moderado, amplitude da defesa, segurança jurídica, razoabilidade e 

eficiência;CONSIDERANDO que o encerramento dos trabalhos na atual 

fase, apenas para garantir cumprimento de prazo, ofende a todos os 

princípios acima postos;CONSIDERANDO que a jurisprudência pátria firmou 

que a extrapolação do prazo do apuratório não acarreta a sua 

nulidade;RESOLVE:Autorizar a prorrogação dos trabalhos, com base no 

artigo 29 do Provimento n.º 005/2008/CM, pelo prazo requerido de 30 

dias.Jaciara/MT, 06 de dezembro de 2017.

Laura Dorilêo Cândido.Juíza de Direito Diretora do Foro

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ednei Ferreira dos Santos

 Cod. Proc.: 33111 Nr: 679-41.2010.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEUSA PAULINO RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NICIA DA ROSA HAAS - 

OAB:5.947-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar sobre a Petição de fls. 

122, impulsionando o feito e requerendo o que entender de direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ednei Ferreira dos Santos

 Cod. Proc.: 55031 Nr: 3451-69.2013.811.0010

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BLFC, VLFC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BARBARA SAMAY DE OLIVEIRA 

PANIAGO - OAB:19572

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON LUIZ RASIA - 

OAB:17.595-0/MT

 CERTIFICO e dou fé, que os autos epigrafados acima, foram recebidos 

pelo Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de 

Jaciara-MT, ficando cadastrado junto ao Sistema Informatizado de Gestão 

das Centrais e Centro Judiciários sob o nº 139942 e designada Sessão de 

Conciliação para o dia 27/04/2018 às 15h30.

CERTIFICO ainda que, com fundamento no Enunciado n. 27 do FONAMEC, 

remeto os autos à Unidade de Origem para que procedam com a intimação 

das partes e seus respectivos procuradores jurídicos, a fim de que estes 

compareçam à Sessão de Conciliação/Mediação que ocorrerá no CEJUSC 

no dia e hora descritos acima.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ednei Ferreira dos Santos

 Cod. Proc.: 57747 Nr: 1917-56.2014.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: POSTO CAMPO VERDE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J A DOS SANTOS GUIDUGLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAÍNE NAHANE MIRANDA - 

OAB:18122-MT, NICIA DA ROSA HAAS - OAB:5.947-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 CERTIFICO e dou fé, que os autos epigrafados acima, foram recebidos 

pelo Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de 

Jaciara-MT, ficando cadastrado junto ao Sistema Informatizado de Gestão 

das Centrais e Centro Judiciários sob o nº 139956 e designada Sessão de 

Conciliação para o dia 27/04/2018 às 15h00.

CERTIFICO ainda que, com fundamento no Enunciado n. 27 do FONAMEC, 

remeto os autos à Unidade de Origem para que procedam com a intimação 

das partes e seus respectivos procuradores jurídicos, a fim de que estes 

compareçam à Sessão de Conciliação/Mediação que ocorrerá no CEJUSC 

no dia e hora descritos acima.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ednei Ferreira dos Santos

 Cod. Proc.: 48967 Nr: 667-56.2012.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIAS DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REMI CRUZ BORGES - 

OAB:11.148-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé, que a Impugnação ao cumprimento de Sentença retro 

foi oposta no prazo legal.

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar sobre a Impugnação e 

documentos retro, impulsionando o feito e requerendo o que entender de 

direito.

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A): Ednei Ferreira dos Santos

 Cod. Proc.: 55455 Nr: 3853-53.2013.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VERONICE LEITE BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JACIARA-MT, PREV-JACI-Fundo 

Municipal de Previdência Social dos Servidores Púb. Jaciara/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Chernenko do Nascimento 

Coutinho - OAB:17553 -O / MT, DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO - 

OAB:12466-A-MT, RENATO DIAS COUTINHO NETO - OAB:11003-A/MT, 

Valdir Scherer - OAB:3720/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Araújo Barcelos - 

OAB:16.778 - MT, CARLOS RAIMUNDO ESTEVES - OAB:7.255 - MT, 

Delcio Barbosa Silva - OAB:14.364/MT, Juliano Albert Schmidt - 

OAB:16.111 - MT, Karina Oliveira Miranda Marques - OAB:8.567-B - 

MT, VICTOR MEIRA BORGES - OAB:12033/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar 

as partes, para no prazo legal, se manifestarem sobre a proposta de 

Honorários Periciais retro, requerendo o que entenderem de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ednei Ferreira dos Santos

 Cod. Proc.: 12772 Nr: 1640-26.2003.811.0010

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARTUR RAMOS FILHO, SANDRA LÚCIA 

RODRIGUES SANTANA RAMOS, ODALIR PAULA DA COSTA, DALILA 

AUXILIADORA DA COSTA LEITE, DEVALIR PAULA COSTA, THEOPHILO 

JOSÉ LEITE, ESPÓLIO DE DALILA PAULA DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Delcio Barbosa Silva - 

OAB:14.364/MT, Victor Meira Borges - OAB:12033/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE CARVALHO - 

OAB:1792-A/MT, Silvana Pacheco Leal - OAB:3714/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar 

as partes, para no prazo legal, se manifestarem sobre a proposta de 

Honorários Periciais retro, requerendo o que entenderem de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ednei Ferreira dos Santos

 Cod. Proc.: 8343 Nr: 607-69.2001.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRO OESTE ASFALTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIRCEU MARCELO HOFFMANN - 

OAB:16538/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DELCIO BARBOSA SILVA - 

OAB:14364, Victor Meira Borges - OAB:12033/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar sobre a Petição retro, 

impulsionando o feito e requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ednei Ferreira dos Santos

 Cod. Proc.: 19827 Nr: 1343-14.2006.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JANETE KURZ PETRY ALTHEMEYER, THAÍS 

ALTHEMEYER, ALANA ALTHEMEYER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO PAULO DE SOUZA REIS, ITUMBIARA 

TRANSMISSORA DE ENERGIA LTDA, CARRERA LOCADORA DE 

VEÍCULOS LTDA, BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS S/A, 

COTESA - DESAPROPRIAÇÃO, AVALIAÇÃO E MEIO AMBIENTE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALANA ALTHEMEYER - 

OAB:16966/O/MT, JAIRO JOÃO PASQUALOTTO - OAB:, MICHEL 

KAPPES - OAB:14185, Oderly Maria Ferreira Lacerda - 

OAB:6133-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniela Cristina Vaz Patini - 

OAB:11660, FÁBIO CARVALHO SANCHES DA SILVA - OAB:18053-GO, 

FREDERICO SÓ PEREIRA - OAB:13101, FULVIO BRASIL ROSAR NETO - 

OAB:23800/SC, LUIZ PAULO TORRES AGUILAR CORTEZ - OAB:200055, 

MURILO DE OLIVEIRA FILHO - OAB:284261/SP, RAFAEL CUNHA 

GARCIA - OAB:14076/SC, RENATA ALMEIDA DE SOUZA JERÔNIMO - 

OAB:9.246, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:8.184-A, 

SANDRO CLAIR OLIANI - OAB:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Executada, para no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do Art. 

513, § 2º do CPC, pagar o débito, acrescido de custas, se houver, sob 

pena de multa de 10 % e honorários advocatícios no mesmo montante.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 79624 Nr: 2008-78.2016.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ALVES SUBRINHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSENILDA COTRIN DE ARAUJO, LINALDO 

LEVI LOPES DE OLIVEIRA, LINALDETE MARLY LOPES DE OLIVEIRA 

PANIAGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAMIR BADRA DIB - OAB:5205

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAIRO JOÃO PASQUALOTTO - 

OAB:3.569-B/MT, MICHEL KAPPES - OAB:14185/MT

 Vistos etc. Inicialmente, homologo a desistência das oitivas, conforme 

requerido. Ainda, converto a apresentação de alegações finais em 

memoriais escritos, saindo as partes intimadas a apresentá-los, no prazo 

comum de 10 (dez) dias. Após, concluso para sentença. Cumpra-se 

expedindo o necessário. Nada mais.

Jaciara/MT, 06 de dezembro de 2017.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

2ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 71527 Nr: 12385-45.2015.811.0010

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A K F ROMERO TRANSPORTES EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ LIDIO A. DOS SANTOS - 

OAB:156187 SP, NELSON PASCHOALOTTO - OAB:8530, Roberta 

Beatriz do Nascimento - OAB:20.732 - A - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SYLVIO SANTOS ARAUJO - 

OAB:8651/MT

 (...) cabe ao banco demandante postular o cumprimento do mandado de 

busca e apreensão – já deferido e revigorado nestes autos – em desfavor 

do atual possuidor do bem objeto de alienação fiduciária, qual seja, 

ADONAI TRANSPORTES LTDA-ME, com sede em Cuiabá. Pelo exposto, 

INDEFIRO o pedido de suspensão da presente ação formulado pela 

requerida à ref. 67.Intimem-se.Cumpra-se.Jaciara-MT, 14 de dezembro de 

2017.Valter Fabrício Simioni da SilvaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 73270 Nr: 12905-05.2015.811.0010

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO MARÇAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA CIPA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILENE DOS REIS MAIA - 

OAB:15.994

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDMILSON VASCONCELOS DE 

MORAES - OAB:4.096-E
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 Certifico e dou fé que, diante do teor das informações prestadas pelo 

impetrado à ref. 36, impulsiono os autos intimando a parte impetrante para, 

no prazo de 05 (cinco) dias manifestar e requerer o que entender de 

direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 89377 Nr: 1058-35.2017.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RICARDO MARTINS SCHIMOLLER E CIA LTDA. – ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO NEGOCIOS 

EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÃO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHEL KAPPES - OAB:14185

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que impulsiono os autos intimando a parte autora para, 

no prazo de 05 (cinco)dias, consoante decisão de ref. 30, manifestar e 

requerer o que entender de direito acerca da certidão de ref. 32.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 94826 Nr: 3660-96.2017.811.0010

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DE 

MAGISTRADOS-AMAM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDUSTRIA DE ÁGUA MINERAL SANTA CLARA 

LTDA ME, CLAUDIO APARECIDO NOGUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON VIZINI CORREA JUNIOR - 

OAB:3076

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, transcorreu o prazo de 30 (trinta) dias da 

suspensão do feito. Assim, faço expedir intimação do requerente, para no 

prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se acerca do cumprimento do 

pactuado, sob pena de extinção do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 104902 Nr: 1025564-62.2017.811.0041

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: BOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GESSICA DA SILVA OLIVEIRA - 

OAB:21.597/MT, SEBASTIÃO CARLOS ARAÚJO PRADO - 

OAB:10.001/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Girlene Luiza Dourado 

Garcia - OAB:MT/23995-0

 Processo n º 1025565-62.2017.811.0041

Código 104902

Requerente: Bruno Oliveira Rego

Requerido: Daiane Aparecida Borges

VISTOS ETC,

Trata-se de ação de guarda ajuizada por Bruno Oliveira Rego, em face de 

Daiane Aparecida Borges, requerendo liminarmente a guarda provisória 

dos filhos Raul Antônio Borges Rego e Benício Benjamim Borges Rego.

O feito iniciou-se na Comarca de Cuiabá e foi remetido a esta Comarca 

devido a mudança de residência da requerida, guardiã de fato dos 

infantes.

A requerida apresentou contestação.

Réplica juntada pelo requerente.

O estudo psicossocial com o requerente foi realizado na Comarca de 

Cuiabá-MT.

O autor requereu a regularização de visitas dos filhos até o final da 

demanda, devido a requerente estar obstando o contato om as crianças 

(ref. 8).

É o relatório.

Decido.

Quanto à guarda provisória dos infantes, deixo para apreciar o pedido 

após a realização de estudo psicossocial na residência da requerida.

Já em relação à regulamentação de visitas, o pedido merece ser acolhido.

Isso porque não ficou evidenciado nos autos que o autor esteja praticando 

qualquer ato de alienação parental ou qualquer outro ato que justifique a 

conduta da mãe em não permitir que o genitor mantenha contato com os 

filhos.

Neste sentido:

APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. RELAÇÕES DE PARENTESCO. AÇÃO DE 

GUARDA. VISITAS. ALIENAÇÃO PARENTAL NÃO CONFIGURADA. 1. A 

alteração de guarda reclama a máxima cautela por ser fato em si mesmo 

traumático, e somente se justifica no interesse da criança, quando 

comprovada uma situação de risco atual ou iminente. Descabe alterar a 

guarda, quando o menor está sob os cuidados da tia materna, desde tenra 

idade e está sendo bem cuidado, mantendo ótimo vínculo com ela, 

devendo sempre prevalecer o interesse da infante acima de todos os 

demais. 2. A regulamentação das visitas deve levar em conta a 

necessidade que tem o filho de manter uma convivência saudável tanto 

com o casal guardião, como com o genitor, que não é detentor da guarda, 

de forma a estabelecer com ambos vínculos afetivos estreitos. 3. 

Alienação parental não configurada. RECURSO PROVIDO EM PARTE. 

(Apelação Cível Nº 70063092217, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça 

do RS, Relator: Liselena Schifino Robles Ribeiro, Julgado em 11/02/2015). 

(TJ-RS - AC: 70063092217 RS, Relator: Liselena Schifino Robles Ribeiro, 

Data de Julgamento: 11/02/2015, Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: 

Diário da Justiça do dia 18/02/2015)

DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REGULAMENTAÇÃO 

DE VISITAS DO GENITOR. MELHOR INTERESSE DO FILHO MENOR. 1. As 

visitas do pai ao filho devem ser regulamentadas considerando o interesse 

do menor, a sua proteção e o seu desenvolvimento físico, moral, social e 

intelectual e não os interesses pessoais dos genitores, que devem atuar 

em conjunto. 2. A convivência com a família paterna é recomendável, 

desde a tenra idade, para o saudável desenvolvimento psíquico, social de 

uma criança. 3. Apelação do Réu parcialmente conhecida e, na parte 

conhecida, parcialmente provida. Apelação adesiva da Autora conhecida, 

mas não provida. Maioria. (TJ-DF - APC: 20140111485460, Relator: 

FÁTIMA RAFAEL, Data de Julgamento: 12/08/2015, 3ª Turma Cível, Data de 

Publicação: Publicado no DJE : 24/08/2015 . Pág.: 207)

Portanto, diante da necessidade de fortalecimento de vínculo do menor 

com a família paterna, CONCEDO o direito de visitas do requerente, Sr. 

Bruno de Oliveira Rego aos seus filhos Raul Antônio Borges Rego e 

Benício Benjamim Borges Rego.

O requerente deverá buscar os filhos na residência da genitora às 

sextas-feiras à noite ou sábado de manhã, conforme sua disposição de 

horários e terá que devolvê-los no mesmo local aos domingos no final da 

tarde.

Quanto às festividades de final de ano, os menores passarão o natal e 

ano novo de forma alternada com os genitores, conforme deverá ser 

acordado entre ambos.

Intime-se a psicóloga e assistente social do juízo para que realize estudo 

psicossocial na residência da requerida no prazo de 15 dias, devendo 

constar no relatório primordialmente se há indícios de alienação parental e 

as condições de moradia da requerente.

Após, vistas ao Ministério Público.

Intime-se.

 Cumpra-se, com urgência.

 Jaciara-MT, 13 de dezembro de 2017.

Valter Fabricio Simioni da Silva

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 104902 Nr: 1025564-62.2017.811.0041

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: BOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GESSICA DA SILVA OLIVEIRA - 

OAB:21.597/MT, SEBASTIÃO CARLOS ARAÚJO PRADO - 

OAB:10.001/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Girlene Luiza Dourado 

Garcia - OAB:MT/23995-0

 Processo n º 1025565-62.2017.811.0041

Código 104902

Requerente: Bruno Oliveira Rego

Requerido: Daiane Aparecida Borges
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VISTOS ETC,

Compulsando o Sistema Apolo verifiquei que antes do feito ser remetido a 

este juízo, foi expedida Carta Precatória pela 5ª Vara Cível da Comarca de 

Cuiabá, distribuída sob o nº 7076-72.2017.811.0010 – Código 102096, 

visando a realização de estudo psicossocial na residência da requerida.

Ocorre que o referido relatório já foi confeccionado e se encontra juntado 

naqueles autos, tornando desnecessária nova realização de estudo 

psicossocial no presente feito.

Posto isso, determino o traslado de cópia do estudo social realizado nos 

autos da Carta Precatória código 102096 para este feito.

Após, cumpram-se as demais determinações contidas na decisão anterior 

(ref. 12).

Intime-se.

Cumpra-se.

Jaciara-MT, 14 de dezembro de 2017.

Valter Fabricio Simioni da Silva

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 94047 Nr: 3317-03.2017.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CECÍLIO BENEDITO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DERCIO LUPIANO DE ASSIS 

FILHO - OAB:12466

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, a contestação de ref. 16 foi protocolada dentro do 

prazo legal. Certifico mais que, faço proceder a intimação via DJE ao 

advogado da parte autora para impugnar a contestação. É o que me 

cumpre certificar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 33857 Nr: 1415-59.2010.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTER BORGES PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEZ DA SILVA PINTO 

JUNIOR - OAB:8143-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo: 1415-59.2010.811.0010

Código nº 33857

Exequente: Ester Borges Pereira

Executado: Instituto Nacional do Seguro Social – INSS

VISTOS ETC,

Trata-se de Cumprimento de Sentença em ação previdenciária proposta 

por Ester Borges Pereira em face do Instituto Nacional do Seguro Social.

Expedidos os RPVs (fls. 190/191 e 201/202), o executado comprovou os 

pagamentos às fls. 193 e 203, com os alvarás judiciais de levantamento 

expedidos e levantados às fls. 194 e 208 respectivamente.

 É relato necessário.

Decido.

Pois bem, analisando os autos, verifico que houve o pagamento dos 

valores devidos à exequente por intermédio de seu patrono, conforme 

evola à fl. 210.

Preceituam os artigos 924, inciso II, e 925, ambos do Código de Processo 

Civil:

“Art. 924. Extingue-se a execução quando:

 (...)

II – a obrigação for satisfeita:”

 “Art. 925. A extinção só produz efeito quando declarada por sentença.”

Diante do exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, com resolução do 

mérito, nos termos dos arts. 924, inciso II, e 925 ambos do Código de 

Processo Civil.

Sem custas e honorários.

Arquive-se com baixa na distribuição.

Publique-se.

 Registre-se.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

Jaciara-MT, 15 de dezembro de 2017.

Valter Fabricio Simioni da Silva

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 64395 Nr: 3204-41.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAKIELLY PONTES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACQUELINE MAGALHÃES 

GONÇALVES - OAB:17420-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 3204-41.2015.811.0010

Código 64385

Requerente: Jakielly Pontes da Silva

Requerida: Porto Seguro Cia de Seguros Gerais

VISTOS ETC,

Jakielly Pontes da Silva ajuizou “Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório 

DPVAT”, em face da Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, ambas 

qualificados nos autos.

Intimada pessoalmente para manifestar-se nos autos (ref. 31), a autora 

quedou-se inerte, como consta na certidão de ref. 22.

É o relatório.

Decido.

É sabido que o Poder Judiciário não pode ficar à mercê da vontade das 

partes, sob pena de afronta aos princípios constitucionais do devido 

processo legal e celeridade processual.

Portanto, considerando-se que a parte interessada não promoveu os atos 

e diligências necessárias, abandonando a presente causa, é de rigor a 

extinção do feito nos moldes do art. 485, inciso III, do Código de Processo 

Civil.

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

 III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor 

abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

(...)”

Ante o exposto, com fundamento no art. 485, III, do Código de Processo 

Civil, JULGO EXTINTO o processo sem resolução de mérito.

Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se com baixa na 

distribuição.

Publique-se.

 Registre-se.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

Jaciara/MT, 15 de dezembro de 2017.

Valter Fabrício Simioni da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 76005 Nr: 795-37.2016.811.0010

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ SEGUROS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE LUCAS SOUZA PILAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO ALVES BARBOSA FILHO - 

OAB:4246

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, a contestação de ref. 53 foi protocolada dentro do 

prazo legal. Certifico mais que, faço a intimação via DJE ao advogado da 

parte autora para impugnar a contestação. É o que me cumpre certificar.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ednei Ferreira dos Santos
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 Cod. Proc.: 57812 Nr: 1969-52.2014.811.0010

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DINEY ALVES QUEIROZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VILSON DE SOUZA PINHEIRO - 

OAB:5.135/MT

 Certifico e dou fé que impulsiono os presentes autos no sentido de 

proceder a INTIMAÇÃO do DR. VILSON DE SOUZA PINHEIRO, via DJE, da r. 

sentença de fls. 144/149.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ednei Ferreira dos Santos

 Cod. Proc.: 57812 Nr: 1969-52.2014.811.0010

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DINEY ALVES QUEIROZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VILSON DE SOUZA PINHEIRO - 

OAB:5.135/MT

 Vistos.HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO EM SUBSTITUIÇÃO AO 

RECURSO CABÍVEL. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DO REMÉDIO 

CONSTITUCIONAL. NÃO CONHECIMENTO. 1. A via eleita se revela 

inadequada para a insurgência contra o ato apontado como coator, pois o 

ordenamento jurídico prevê recurso específico para tal fim, circunstância 

que impede o seu formal conhecimento. Precedentes. 2. O alegado 

constrangimento ilegal será analisado para a verificação da eventual 

possibilidade de atuação ex officio, nos termos do artigo 654, § 2º, do 

Código de Processo Penal. TRÁFICO DE DROGAS. INVERSÃO NA ORDEM 

DE APRESENTAÇÃO DOS MEMORIAIS DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DA 

DEFESA. PATRONA DO ACUSADO QUE VOLUNTARIAMENTE SE 

ANTECIPOU À DETERMINAÇÃO JUDICIAL E APRESENTOU ALEGAÇÕES 

FINAIS ANTES DO CUMPRIMENTO DE DILIGÊNCIA DEFERIDA EM 

AUDIÊNCIA. INVIABILIDADE DE RECONHECIMENTO DE NULIDADE COM A 

QUAL CONCORREU A PARTE. ARTIGO 565 DO CÓDIGO DE PROCESSO 

PENAL. NULIDADE INEXISTENTE. 1. De acordo com o artigo 565 do Código 

de Processo Penal, "nenhuma das partes poderá argüir nulidade a que 

haja dado causa, ou para que tenha concorrido, ou referente a 

formalidade cuja observância só à parte contrária interesse". 2. Se o 

Ministério Público pronunciou-se nos autos após a defesa porque esta, 

antes mesmo do cumprimento da diligência pleiteada pela acusação, 

decidiu apresentar suas alegações finais nos autos, não pode pretender 

que, depois de proferida sentença condenatória, seja o feito anulado a fim 

de que seus memoriais sejam ofertados após os do Parquet. Precedentes 

do STJ e do STF. 3. Habeas corpus não conhecido. (HC 309.947/SP, Rel. 

Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 28/04/2015, DJe 

07/05/2015).Portanto, nos termos da jurisprudência dos Tribunais 

Superiores, não há falar em qualquer nulidade, por se tratar de um ato 

voluntário da defesa e despido de qualquer prejuízo a mesma, bem como 

em razão de o Membro do Ministério Público ser parte ilegítima para 

arguí-la.Certifique-se a Srª Gestora Judicial se a defesa e o réu já foram 

intimados da sentença; caso positivo, certifique-se o trânsito em 

julgado.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ednei Ferreira dos Santos

 Cod. Proc.: 31735 Nr: 3367-10.2009.811.0010

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEIVDIMAR CARDOZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SEBASTIÃO JOSE DE SOUZA - 

OAB:22452/O

 Vistos.

Dê-se vista a defesa do recuperando para manifestação.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ednei Ferreira dos Santos

 Cod. Proc.: 34958 Nr: 2506-87.2010.811.0010

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA APARECIDA LIMA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ODILON DE OLIVEIRA JUNIOR - 

OAB:OAB/MS 11.514, VILSON DE SOUZA PINHEIRO - OAB:5.135/MT

 Certifico e dou fé que impulsiono os presentes autos no sentido de 

proceder a INTIMAÇÃO dos DRS. ODILON DE OLIVEIRA JUNIOR e VILSON 

DE SOUZA PINHEIRO, via DJE, para no prazo de 05 (cinco) dias 

manifestarem acerca da petição de fls. 441/442.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001016-66.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

CHRISTIAN MASSAYOSHI BENITES KOYAMA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CHRISTIAN MASSAYOSHI BENITES KOYAMA OAB - MT22108/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

Nos termos do Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para intimação 

da Parte autora para no prazo de 05 dias manifestar-se acerca da petição 

de id n. 11154688.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000198-17.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

EDILSON PEREIRA PADILHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Nos termos do Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para intimação 

das Parte Autora para no prazo de 05 dias informar seus dados bancários 

a fim de que os valores sejam transferidos.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000070-31.2016.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

AMARIZANE CANEDO TERUYA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB - MT0012853A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VALPARAISO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES EIRELI 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JAMES ANDREI ZUCCO OAB - SC10134 (ADVOGADO)

 

Nos termos do Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para intimação 

das Partes para no prazo de 05 dias manifestar-se acerca do retorno dos 

autos da Turma recursal, sob pena de arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000239-81.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JADSON WILLIAN GALDINO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADAO LUIS ARRUDA BASTOS OAB - MT0019862A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

 

Nos termos do Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para intimação 

da Parte autora para no prazo de 05 dias manifestar-se acerca da petição 

de id n. 11156678 e seguintes.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000521-22.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:
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ALEX SOARES DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB - MT0012853A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

Certifico e dou fé que os embargos de declaração de id n. 11162184 

foram interpostos no prazo legal. Posto isto, nos termos do Provimento n. 

55/2007 impulsiono os autos para intimação da Parte embargada para no 

prazo de 05 dias manifestar-se acerca dos embargos de declaração de id 

n. 11162184.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000271-23.2016.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEMIR VIEIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO CESAR DA SILVA SANTOS (REQUERIDO)

 

Processo n. 1000271-23.2016.811.0010 PROJETO DE SENTENÇA VISTOS. 

Relatório dispensado, conforme artigo 38 in fine da Lei nº. 9.099/95. O 

Código de Processo Civil prevê em seu artigo 341 que presumem-se 

verdadeiros os fatos narrados na petição inicial e não impugnados, 

vejamos: Art. 341. Incumbe também ao réu manifestar-se precisamente 

sobre as alegações de fato constantes da petição inicial, presumindo-se 

verdadeiras as não impugnadas, salvo se: I – não for admissível, a seu 

respeito, a confissão; II – a petição inicial não estiver acompanhada de 

instrumento que a lei considerar da substância do ato; III – estiverem em 

contradição com a defesa, considerada em seu conjunto. Diante disso, 

considerando que o requerido não apresentou contestação, e em 

audiência reconheceu ter adquirido a motocicleta, entendo que o pedido 

inicial deva ser julgado procedente. O dano moral na moderna doutrina é 

toda agressão injusta àqueles bens imateriais, tanto de pessoa física 

quanto jurídica, insusceptível de quantificação pecuniária, porém 

indenizável com tríplice finalidade: de satisfação para a vítima, dissuasório 

para o ofensor e de exemplaridade para a sociedade. Não há como provar 

a existência material do dano moral já que o julgador não adentra dentro do 

valor intimo da pessoa ofendida e por isso mesmo para tal mister, o quanto 

vale é o fato em si, este incontroverso nos autos. Isso porque é evidente 

os transtornos sofridos pelo autor que acumula débitos em seu nome 

originados de multas e débitos fiscais de uma motocicleta que foi vendida 

ao requerido, o qual não efetuou a devida transferência. Definido o dano e 

o dever de indenizar a questão crucial é justamente a que diz respeito à 

quantificação do dano moral. Coerente é a doutrina que indica que além de 

respeitar os princípios da equidade e da razoabilidade, deve o critério de 

ressarcibilidade considerar alguns elementos como: a gravidade do dano; 

a extensão do dano; a reincidência do ofensor; a posição profissional e 

social do ofendido; a condição financeira do ofensor; a condição 

financeira do ofendido. No caso dos autos, sopesando todas estas 

questões, bem como o fato de que o autor poderia ter evitado a situação 

efetuando a comunicação da venda ao Detran, conforme prevê o art. 134 

do Código de Trânsito Brasileiro, entendo que a quantia de R$2.500,00 

(dois mil e quinhentos reais) é suficiente para reparar o dano moral sofrido 

pelo autor. PELO EXPOSTO, opino pela procedência do pedido inicial, para 

condenar o Reclamado a pagar ao Autor a quantia de R$2.500,00 (dois mil 

e quinhentos reais) a título de danos morais, devidamente acrescidos de 

juros de 1% a.m. devidos desde a citação e correção monetária (INPC) a 

contar do arbitramento, confirmando a liminar concedida no ID 1874051. 

Ante a informação constante do termo de audiência de que a motocicleta 

foi vendida a terceiros, e a fim de trazer efetividade à ordem judicial, 

oficie-se ao Detran comunicando a venda da motocicleta Yamaha XTZ 

125K, ano de Fabricação/Modelo 2006/2007, cor preta, Placa KAD9141, 

Renavam 907199321, Chassis 9C6KE094070013640 pelo autor. Jaciara, 

04 de dezembro de 2017. ISABEL FERREIRA BARCELO Juíza Leiga 

SENTENÇA Vistos. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 

40 da Lei nº 9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas necessárias. P.R.I.C. Ednei Ferreira dos Santos 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000451-39.2016.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MATHEUS DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSEANE MALHEIROS ALVIM OAB - MT0018564A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SKY SERVICOS DE BANDA LARGA LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

Processo n. 1000451-39.2016.811.0010 PROJETO DE SENTENÇA Vistos. 

A executada apresentou impugnação à execução proposta pela 

exequente arguindo em síntese nulidade ao passo que a ré não fora 

intimada pessoalmente da decisão que fixou a multa astreinte e excesso 

de execução ante a ausência de razoabilidade e proporcionalidade do 

montante cobrado e a obrigação e fazer. Intimada, a exequente 

manifestou-se no ID. 7337278. Verifico que de fato a requerida não foi 

intimada da decisão que lhe impôs o pagamento da multa, uma vez que a 

carta de citação foi recusada e até então não havia advogado constituído 

nos autos. A recusa injustificada do citando não tem o efeito de invalidar a 

citação, que permanece válida para todos os efeitos de direito, pois o 

intuito da revelia não é a punição do réu, mas sim um ônus ao qual está 

sujeito. Todavia, o mesmo não pode se dizer em relação a intimação de 

decisão que fixa a multa astreinte, haja vista que essa tem caráter 

punitivo/educativo e visa garantir o cumprimento da decisão judicial. É 

evidente que a ré não pode ser compelida ao pagamento da multa se 

dessa nem mesmo tomou ciência. Nesse sentido é o entendimento do STJ: 

Súmula 410: "A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição 

necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação 

de fazer ou não fazer." Em assim sendo, opino pelo acolhimento parcial da 

exceção de pré-executividade, para fins de afastar a cobrança da multa. 

Oportunamente, ante a satisfação do débito, opino pela extinção do 

presente feito, com resolução do mérito, com fulcro no art. 924, II do CPC. 

Considerando que o último cálculo constante dos autos data de maio de 

2017, encaminhe-se os autos à contadoria para atualização do valor 

principal (fixado na sentença). Após o trânsito em julgado, expeça-se 

alvará à autora do valor principal atualizado, devendo o restante do saldo 

da conta ser restituído à ré. Proceda-se as anotações necessárias à 

retificação do pólo passivo, no qual deverá constar, SKY SERVIÇOS DE 

BANDA LARGA LTDA. Jaciara/MT, 05 de dezembro de 2017. ISABEL 

FERREIRA BARCELO Juíza Leiga SENTENÇA Vistos. Homologo, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Preclusa a via 

recursal, em nada sendo requerido, arquive-se com as baixas 

necessárias. P.R.I.C. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000425-41.2016.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO FORGIARINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDER PARMIGIANI OAB - MT0018912A (ADVOGADO)

DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO OAB - MT0012466S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Numero do Processo: 

1000425-41.2016.8.11.0010 REQUERENTE: FABIO FORGIARINI 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos. FÁBIO FORGIARINI, devidamente qualificado nos autos, ajuizou a 

presente Reclamação em desfavor da ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, devidamente qualificado no feito, sendo 

que, através do petitório colacionado nos autos, noticia-se o pagamento 

do débito, autorizando-se, desse modo, a extinção da presente demanda 

judicial. P O S T O I S T O, e por tudo mais que dos autos consta, com 

arrimo no que dispõe o inc. II do art.924 do Código de Processo Civil, 
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JULGO EXTINTA A PRESENTE AÇÃO COM JULGAMENTO DO MÉRITO, 

autorizando que a parte reclamante proceda ao levantamento dos valores 

depositados nos autos, mediante a expedição do competente Alvará 

Judicial. Expeça-se o necessário. Após, ao arquivo, com as anotações de 

estilo. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000862-48.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

IRACY ROSA OLINO SUARDI - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BARBARA SAMAY DE OLIVEIRA PANIAGO OAB - MT19572/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIA ALVES FERREIRA (REQUERIDO)

 

Certifico que, nos termos da legislação vigente e Provimento nº 55/2007, 

impulsiono o feito com a finalidade de intimar a parte autora para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, se manifestar sobre a certidão do Sr. Oficial de Justiça, 

constante no ID n.º 11165626. É o que me cumpre.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000013-13.2016.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

EROTILDES MARIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB - MT0012853A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CITY LAR - DISMOBRAS IMP. EXP. DISTR. MOVEIS S/A (REQUERIDO)

CARDIF DO BRASIL SEGUROS E GARANTIAS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT0019023A (ADVOGADO)

ANTONIO ARY FRANCO CESAR OAB - SP0123514A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DESPACHO Numero do Processo: 

1000013-13.2016.8.11.0010 REQUERENTE: EROTILDES MARIA DA SILVA 

REQUERIDO: CITY LAR - DISMOBRAS IMP. EXP. DISTR. MOVEIS S/A, 

CARDIF DO BRASIL SEGUROS E GARANTIAS S/A Vistos. Defiro o pedido 

formulado nos autos, autorizando que a parte reclamante proceda ao 

levantamento dos valores depositados nos autos, mediante a expedição 

do competente Alvará. Após, atualize-se o valor do débito, e havendo 

saldo remanescente, intime-se a parte reclamada para no prazo de 15 dias 

pagar o débito. Tomem-se as demais providencias de estilo. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000947-34.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

EFIGENIO BATISTA LEAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISLEI RIBEIRO DE MORAIS OAB - MT21825/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALDECI DE SA TELES DA SILVA - ME (EXECUTADO)

 

Certifico que, nos termos da legislação vigente e Provimento nº 55/2007, 

impulsiono o feito com a finalidade de intimar a parte autora para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, se manifestar sobre a certidão do Sr. Oficial de Justiça, 

constante no ID n.º 11165998. É o que me cumpre.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001035-72.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA SANTI - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JACQUELINE FERREIRA DE ANDRADE OAB - MT23938/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CICERA IONE DA ROCHA (EXECUTADO)

 

Certifico que, nos termos da legislação vigente e Provimento nº 55/2007, 

impulsiono o feito com a finalidade de intimar a parte autora para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, se manifestar sobre a certidão do Sr. Oficial de Justiça, 

constante no ID n.º 11166300. É o que me cumpre.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000845-46.2016.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO LEITE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARIN RAQUEL CHIAPINOTTO OAB - MT22657/O (ADVOGADO)

MAURO BOSCO CABRAL OAB - MT0008878A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILSON SALES BELCHIOR OAB - CE0017314A (ADVOGADO)

 

C e r t i d ã o  d e  T e m p e s t i v i d a d e  R e c u r s a l  P r o c e s s o  n . 

1000845-46.2016.8.11.0010 Certifico que o Recurso Inominado, bem como 

o preparo foi interposto tempestivamente. Posto isto, nos termos do artigo 

203, § 4º do CPC ou Capítulo 2, Seção 17, Item 2.17.4 - VI da CNGC, intimo 

a parte recorrida do recurso, para querendo, apresentar contrarrazões no 

prazo de 10 dias. JACIARA, 15 de agosto de 2017 ANA PAULA PAIXAO 

GERALDINO Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000845-46.2016.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO LEITE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARIN RAQUEL CHIAPINOTTO OAB - MT22657/O (ADVOGADO)

MAURO BOSCO CABRAL OAB - MT0008878A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILSON SALES BELCHIOR OAB - CE0017314A (ADVOGADO)

 

Nos termos do Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para intimação 

das Partes para no prazo de 05 dias manifestar-se acerca do retorno dos 

autos da Turma recursal, sob pena de arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000287-74.2016.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADSON JENEZERLAU SILVA SANTOS OAB - SP0203049A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

 

Nos termos do Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para intimação 

das Partes para no prazo de 05 dias manifestar-se acerca do retorno dos 

autos da Turma recursal, sob pena de arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010368-31.2014.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZABETE TEREZINHA ZANCHET - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESTELA MARIS PIVETTA OAB - MT0006722A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Certifico que, nos termos da legislação vigente e Provimento nº 55/2007, 

impulsiono o feito com a finalidade de intimar a parte autora para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, se manifestar sobre a certidão do Sr. Oficial de Justiça, 

constante no ID n.º 11167305. É o que me cumpre.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000804-79.2016.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ROBISON COUTINHO ALEXANDRINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB - MT0012853A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

Nos termos do Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para intimação 

das Partes para no prazo de 05 dias manifestar-se acerca do retorno dos 

autos da Turma recursal, sob pena de arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000221-60.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDEMIR FERREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RUBENS GASPAR SERRA OAB - SP119859 (ADVOGADO)

 

C e r t i d ã o  d e  T e m p e s t i v i d a d e  R e c u r s a l  P r o c e s s o  n . 

1000221-60.2017.8.11.0010 Certifico que o Recurso Inominado, bem como 

o preparo foi interposto tempestivamente. Posto isto, nos termos do artigo 

203, § 4º do CPC ou Capítulo 2, Seção 17, Item 2.17.4 - VI da CNGC, intimo 

a parte recorrida do recurso, para querendo, apresentar contrarrazões no 

prazo de 10 dias. JACIARA, 13 de julho de 2017 ANA PAULA PAIXAO 

GERALDINO Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010271-31.2014.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ALVES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIZETE MORALES BEZERRA OAB - MT0005234A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LAZARA DAS DORES SIQUEIRA ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HILARIO AMARAL NETO OAB - MT20900/O (ADVOGADO)

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB - MT0012853A (ADVOGADO)

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO)

 

Nos termos do Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para intimação 

das Partes para no prazo de 05 dias manifestar-se acerca do retorno dos 

autos da Turma recursal, sob pena de arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000221-60.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDEMIR FERREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RUBENS GASPAR SERRA OAB - SP119859 (ADVOGADO)

 

Nos termos do Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para intimação 

das Partes para no prazo de 05 dias manifestar-se acerca do retorno dos 

autos da Turma recursal, sob pena de arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000074-34.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO ROBSON CUNHA COMERCIO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RELIC COMERCIO FOLHEADOS EIRELI - EPP (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé que até a presente data o Executado devidamente 

intimado conforme ID n. 11167592 não se manifestou nos presentes autos. 

Posto isto, nos termos do Provimento n. 55/2007, impulsiono os autos para 

intimar a Parte autora para manifestar-se no prazo de 05 (cinco) dias 

acerca da certidão acima, sob pena de extinção do feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000493-88.2016.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA MARIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ TERUO MATSUNAGA JUNIOR OAB - MT0022246S (ADVOGADO)

 

Processo n. 1000493-88.2016.8.11.0010 PROJETO DE SENTENÇA Visto. 

Dispensa-se o Relatório, na forma do artigo 38, caput, da Lei n. 9099/95. 

Tendo em vista o pagamento da obrigação pela requerida e a 

concordância da parte autora (ID 10253607), opino pela extinção da 

presente execução, nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de 

Processo Civil. Aguarde-se o trânsito em julgado e expeça-se o alvará 

conforme requerido. Após, arquive-se. Jaciara, 08 de dezembro de 2017. 

ISABEL FERREIRA BARCELO Juíza Leiga SENTENÇA Vistos. Homologo, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 

Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, arquive-se com as 

baixas necessárias. P.R.I.C. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000579-25.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA SOUTO GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Numero do Processo: 

1000579-25.2017.8.11.0010 REQUERENTE: JULIANA SOUTO GONCALVES 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. JULIANA SOUTO 

GONÇALVES, devidamente qualificado nos autos, ajuizou a presente 

Reclamação em desfavor da TELEFÔNICA BRASIL S/A, devidamente 

qualificado no feito, sendo que, através do petitório colacionado nos 

autos, noticia-se o pagamento do débito, autorizando-se, desse modo, a 

extinção da presente demanda judicial. P O S T O I S T O, e por tudo mais 

que dos autos consta, com arrimo no que dispõe o inc. II do art.924 do 

Código de Processo Civil, JULGO EXTINTA A PRESENTE AÇÃO COM 

JULGAMENTO DO MÉRITO, autorizando que a parte reclamante proceda 

ao levantamento dos valores depositados nos autos, mediante a 

expedição do competente Alvará Judicial. Expeça-se o necessário. Após, 

ao arquivo, com as anotações de estilo. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000431-48.2016.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEMIR CARVALHO DE MACEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB - MT0012853A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO PENA DE MOURA FRANCA OAB - SP0138190A (ADVOGADO)

 

Nos termos do Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para intimação 

das Partes para no prazo de 05 dias manifestar-se acerca do retorno dos 

autos da Turma recursal, sob pena de arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000118-53.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO ALBERTO MARTINS (REQUERIDO)
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Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 55/2007, impulsiono o 

feito com a finalidade de intimar a Parte Autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, se manifestar acerca da correspondência devolvida, juntada 

no ID nº 11172615.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000087-33.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

CLODOALDO LAZAROTTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE 

DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DARLEY DA SILVA CAMARGO OAB - MT0006526A-B (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Numero do Processo: 

1000087-33.2017.8.11.0010 REQUERENTE: CLODOALDO LAZAROTTO 

REQUERIDO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO Vistos. 

CLODOALDO LAZAROTTO, devidamente qualificado nos autos, ajuizou a 

presente Reclamação em desfavor da COOPERATIVA DE CRÉDITO DE 

LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO- SICREDI VALE 

DO CERRADO, devidamente qualificado no feito, sendo que, através do 

petitório colacionado nos autos, noticia-se o pagamento do débito, 

autorizando-se, desse modo, a extinção da presente demanda judicial. P O 

S T O I S T O, e por tudo mais que dos autos consta, com arrimo no que 

dispõe o inc. II do art.924 do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTA A 

PRESENTE AÇÃO COM JULGAMENTO DO MÉRITO, autorizando que a 

parte reclamante proceda ao levantamento dos valores depositados nos 

autos, mediante a expedição do competente Alvará Judicial. Expeça-se o 

necessário. Após, ao arquivo, com as anotações de estilo. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000046-66.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

CELIO SEVERO CUSTODIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA OAB - MT0015056A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé que até a presente data o Executado devidamente 

intimado conforme ID n. 11174654 não se manifestou nos presentes autos. 

Posto isto, nos termos do Provimento n. 55/2007, impulsiono os autos para 

intimar a Parte autora para manifestar-se no prazo de 05 (cinco) dias 

acerca da certidão acima, sob pena de extinção do feito.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001045-19.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA SANTI - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JACQUELINE FERREIRA DE ANDRADE OAB - MT23938/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MICHELLI OBADOWSKI (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 55/2007, impulsiono o 

feito com a finalidade de intimar a Parte Autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, se manifestar acerca da correspondência devolvida, juntada 

no ID nº 11175254.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000321-15.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

LUANA ANDRADE SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSEANE MALHEIROS ALVIM OAB - MT0018564A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MOVEIS ROMERA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DIOGO LOPES VILELA BERBEL OAB - PR0041766A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Numero do Processo: 

1000321-15.2017.8.11.0010 REQUERENTE: LUANA ANDRADE SILVA 

REQUERIDO: MOVEIS ROMERA LTDA Vistos. LUANA ANDRADE SILVA, 

devidamente qualificado nos autos, ajuizou a presente Reclamação em 

desfavor da MÓVEIS ROMERA LTDA, devidamente qualificado no feito, 

sendo que, através do petitório colacionado nos autos, noticia-se o 

pagamento do débito, autorizando-se, desse modo, a extinção da presente 

demanda judicial. P O S T O I S T O, e por tudo mais que dos autos consta, 

com arrimo no que dispõe o inc. II do art.924 do Código de Processo Civil, 

JULGO EXTINTA A PRESENTE AÇÃO COM JULGAMENTO DO MÉRITO, 

autorizando que a parte reclamante proceda ao levantamento dos valores 

depositados nos autos, mediante a expedição do competente Alvará 

Judicial. Expeça-se o necessário. Após, ao arquivo, com as anotações de 

estilo. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010144-25.2016.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FLORENTINO & CASTELINI LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SIMONE MARTINS PASSOS (REQUERIDO)

 

Certifico que, nos termos da legislação vigente e Provimento nº 55/2007, 

impulsiono o feito com a finalidade de intimar a parte autora para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, se manifestar sobre a certidão do Sr. Oficial de Justiça, 

constante no ID n.º 11176487. É o que me cumpre.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001026-13.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

EFIGENIO BATISTA LEAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISLEI RIBEIRO DE MORAIS OAB - MT21825/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALDECI DE SA TELES DA SILVA - ME (EXECUTADO)

 

Certifico que, nos termos da legislação vigente e Provimento nº 55/2007, 

impulsiono o feito com a finalidade de intimar a parte autora para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, se manifestar sobre a certidão do Sr. Oficial de Justiça, 

constante no ID n.º 11176786. É o que me cumpre.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001076-39.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO MINCHAO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB: MT0011683A Endereço: 

desconhecido (intimação virtual - e-mail), para comparecer a audiência de 

CONCILIAÇÃO no dia Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO Data: 31/01/2018 Hora: 10:05 , devendo avisar ao (a) 

seu (a) cliente, cientificando que o não comparecimento à audiência 

designada e não sendo apresentada justificativa até inicio da audiência 

implicará na extinção do processo e arquivamento da reclamação, nos 

termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas 

custas processuais. Nada mais. Marcela Sguarezi Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001027-95.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

EFIGENIO BATISTA LEAO (EXEQUENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

ISLEI RIBEIRO DE MORAIS OAB - MT21825/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JESUS MARTINS DA COSTA (EXECUTADO)

 

Certifico que, nos termos da legislação vigente e Provimento nº 55/2007, 

impulsiono o feito com a finalidade de intimar a parte autora para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, se manifestar sobre a certidão do Sr. Oficial de Justiça, 

constante no ID n.º 11177806. É o que me cumpre.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8020014-31.2015.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELA GONCALVES QUIRINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

Nos termos do Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para intimação 

das Partes para no prazo de 05 dias manifestar-se acerca do retorno dos 

autos da Turma recursal, sob pena de arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000926-58.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FERREIRA & PELEGRINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FRANCISCO FERREIRA OAB - PR0058131A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANA CLAUDIA OLIVEIRA DA SILVA (EXECUTADO)

 

Certifico que, nos termos da legislação vigente e Provimento nº 55/2007, 

impulsiono o feito com a finalidade de intimar a parte autora para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, se manifestar sobre a certidão do Sr. Oficial de Justiça, 

constante no ID n.º 11178620. É o que me cumpre.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001031-35.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

EFIGENIO BATISTA LEAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZANA SIQUEIRA LEAO OAB - MT24127/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALDEMIRA TELES DA SILVA EIRELI - ME (EXECUTADO)

 

Certifico que, nos termos da legislação vigente e Provimento nº 55/2007, 

impulsiono o feito com a finalidade de intimar a parte autora para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, se manifestar sobre a certidão do Sr. Oficial de Justiça, 

constante no ID n.º 11178913. É o que me cumpre.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001015-81.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

IRACY ROSA OLINO SUARDI - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JACQUELINE FERREIRA DE ANDRADE OAB - MT23938/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO HELIO DE ARAUJO (REQUERIDO)

 

Certifico que, nos termos da legislação vigente e Provimento nº 55/2007, 

impulsiono o feito com a finalidade de intimar a parte autora para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, se manifestar sobre a certidão do Sr. Oficial de Justiça, 

constante no ID n.º 11179186. É o que me cumpre.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000800-42.2016.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

TOCHIAKI KOYAMA (REQUERENTE)

SIRLEY BENITES KOYAMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CHRISTIAN MASSAYOSHI BENITES KOYAMA OAB - MT22108/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ISABEL FERNANDES (REQUERIDO)

JOSE AUGUSTO ALVES DE SANTANA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAKAIVER ALVES DE SANTANA OAB - MS21713 (ADVOGADO)

 

Certifico e dou fé que os embargos de declaração de id n. 11177397 

foram interpostos no prazo legal. Posto isto, nos termos do Provimento n. 

55/2007 impulsiono os autos para intimação da Parte embargada para no 

prazo de 05 dias manifestar-se acerca dos embargos de declaração de id 

n. 11177397.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010287-14.2016.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

CATARINA BOM DESPACHO DA SILVA ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB - MT0012853A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE OAB - MG78069 

(ADVOGADO)

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MG0084400A 

(ADVOGADO)

 

Nos termos do Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para intimação 

das Partes para no prazo de 05 dias manifestar-se acerca do retorno dos 

autos da Turma recursal, sob pena de arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000181-78.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

DARLENE MUZZI MEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BINOTTO PEREIRA OAB - MS12098 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SONY MOBILE COMMUNICATIONS DO BRASIL LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES OAB - MT0017603S (ADVOGADO)

 

Nos termos do Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para intimação 

das Partes para no prazo de 05 dias manifestar-se acerca do retorno dos 

autos da Turma recursal, sob pena de arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010772-48.2015.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO PAZ DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NATURA COSMÉTICOS S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT0019023A (ADVOGADO)

 

Nos termos do Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para intimação 

das Partes para no prazo de 05 dias manifestar-se acerca do retorno dos 

autos da Turma recursal, sob pena de arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010024-79.2016.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ ISIDORO VITAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB - MT0012853A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IDEAL MODAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIO IBRAHIM DO PRADO OAB - GO0011540A (ADVOGADO)

 

Nos termos do Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para intimação 

das Partes para no prazo de 05 dias manifestar-se acerca do retorno dos 
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autos da Turma recursal, sob pena de arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000279-63.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JHONATAN HENRIQUE VIEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

Nos termos do Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para intimação 

das Partes para no prazo de 05 dias manifestar-se acerca do retorno dos 

autos da Turma recursal, sob pena de arquivamento.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ednei Ferreira dos Santos

 Cod. Proc.: 29572 Nr: 1218-46.2006.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ILSE PERIN MORANDINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ SARAIVA DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIOVANI BIANCHI - OAB:6641/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE CARVALHO - 

OAB:1792-A/MT

 Vistos em correição. Desse modo, diante da vedação contida no art. 3º 

da Lei 9.099/95, em face da complexidade da matéria fático-jurídica do 

presente feito judicial e considerando que os autos se tratam de demanda 

antiga, que se arrasta por mais de 10 (dez) anos o seu trâmite processual, 

no intuito de evitar maiores prejuízos processuais, DETERMINO a remessa 

do presente feito a uma das Varas Cíveis da Comarca de Jaciara (Justiça 

Comum), para o seu regular processamento. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ednei Ferreira dos Santos

 Cod. Proc.: 46026 Nr: 982-21.2011.811.0010

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: ESTELA MARIS PIVETTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARILENE ANA SMOLSKI, CARLOS ALBERTO 

CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDNELSON ZULIANI BELLO - 

OAB:2532-A/MT, ESTELA MARIS PIVETTA - OAB:6722/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sidnei Dal Moro - OAB:8607, 

THAIS SUELEN GARCIA - OAB:12190/O

 Vistos.

Vistas ao Ministério Público para falar nos autos na condição de fiscal da 

lei, no prazo legal.

Cumpra-se.

Comarca de Juara

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 30935 Nr: 103-58.2009.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Delmiro Bizerra da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Murillo Espicalquis Maschio - 

OAB:11540-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Proceder a intimação da parte autora, na pessoa de seu patrono, Dr. 

Murillo Espicalquis Maschio - OAB:11540-B, para ciência e manifesstação 

acerca do requerimento de fls. 171/verso.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 34984 Nr: 2546-79.2009.811.0018

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Luiz Geraldo Rosa, Irene Aparecida Silva Rosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Caetano, Maria Molina Caetano, Canadian 

Agricultura e Participações

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Clauzio Barbosa Carvalho - 

OAB:11457/B, Flávia Aires da Silva - OAB:10422/MT, Jorge Balbino 

da Silva - OAB:MT/3063-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Antonio Armoa - 

OAB:10372, Márcia de Campos Luna - OAB:MT/12.418, Robson 

Dupim Dias - OAB:17.074, Rodrigo Carlos Bergo - OAB:8.435/MT, 

Silvia Cristina Giraldelli - OAB:12.854/B

 Proceder a intimação da parte requerida na pessoa se seus advogados, 

Dra. Silvia Cristina Giraldelli, 12.854/B, Dr. Robson Dupim Dias, OAB/MT 

17.074, Dr. Rodrigo Carlos Bergo, OAB 8.435/MT, Dra. Márcia de Campos 

Luna, OAB/MT 12.418 e Dr. José Antonio Armoa, OAB 10372, acerca da 

juntada do laudo pelos autores, de fls. 447/460, equerendo o que de 

direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 59947 Nr: 2506-58.2013.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: V. T. P. Simão dos Santos-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cotril - Maquinas e Equipamentos Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José dos Santos Neto - 

OAB:3.677-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Karina Lourenço 

Vasconcellos Rabêlo - OAB:23.256, Pedro Fonseca Santos Júnior - 

OAB:26.608, Robson Dupim Dias - OAB:MT/14.074, Rodrigo Ferreira 

Maia - OAB:26.193

 Proceder a intimação das partes, na pessoa de seus patronos, dando 

ciência acerca do retorno dos autos à 1ª Instância, e requererem o que de 

direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 60931 Nr: 3549-30.2013.811.0018

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A União - Fazenda Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Giraldelli & Giraldelli Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:2287-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de Execução Fiscal proposta pela União em face de GIRALDELLI 

E GIRALDELLI LTDA-EPP.

Instado a se manifestar, o exequente pugnou pela extinção do feito 

(fls.65).

Acolho o pedido de fls. 65 e julgo EXTINTO o feito nos termos do art. 485, 

VI, do CPC.

Sem custas e honorários (art.26 da lei 6.830/80).

P.R.I. Após o transito em julgado, arquive-se com as cautelares legais.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 13074 Nr: 1628-51.2004.811.0018

 AÇÃO: Impugnação ao Valor da Causa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Hiroshima Agropecuária Ltda, Priminho Antonio Riva, 

Marlene Paulino Riva, José das Graças Vinhal, Antonio de Azevedo e 

Souza, Antonio Sergio de Col

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Madeireira Thomasi S/A, Alfredo Carlos 
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Thomasi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Élcio Lima do Prado - 

OAB:4.757/MT, Jorge Balbino da Silva - OAB:MT/3063-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Claudio Alves Pereira - 

OAB:3277-A, José Osvaldo Leite Pereira - OAB:3.418-A

 Vistos etc.

Ante o teor da decisão de fls. 96/97, certifique-se quanto a intimação dos 

requerentes e o devido recolhimento das custas e taxas remanescentes 

nos autos em apenso (Código 12064).

Sendo positivo, translade-se cópia da decisão de fls. 96/97 para os autos 

principais e arquive-se este incidente.

Na hipótese negativa, promova-se a sua intimação para que cumpra a 

decisão de fls. 96/97 no prazo improrrogável de 30 (trinta) dias, sob pena 

de extinção do feito.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 12064 Nr: 967-72.2004.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Madeireira Thomasi S/A, Alfredo Carlos Thomasi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hiroshima Agropecuária Ltda, Priminho Antonio 

Riva, José das Graças Vinhal, Marlene Paulino Riva, Antonio de Azevedo 

e Souza, Antonio Sergio de Col

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudio Alves Pereira - 

OAB:3277-A, José Osvaldo Leite Pereira - OAB:3.418-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adhemar de Brito Figueira 

Peres - OAB:11203/MT, Aristides Jose Botelho de Oliveira - 

OAB:3911/MT, Christian Jacks Lino Gasparotto - OAB:6349-B, Élcio 

Lima do Prado - OAB:4.757/MT, Geraldo martins de azevedo neto - 

OAB:, Jorge Balbino da Silva - OAB:MT/3063-A, José dos Santos 

Neto - OAB:3.677-A, Melissa Sarzi Sartori Azevedo - OAB:7914, 

Rodrigo Carlos Bergo - OAB:8.435/MT

 Vistos etc.

Com o regular processamento da demanda, fora determinado à realização 

de prova pericial.

Contudo, tentado a intimação do perito para manifestação, o mesmo se 

recusou a realizar a perícia, conforme fls. 765/766 dos autos.

De modo que, nomeio como perito para atuar neste feito Real Brasil 

Consultoria e Perícias LTDA, com endereço profissional na Avenida 

Rubens de Mendonça, n° 1856, Sala 408 – 4º Andar, Bairro Bosque da 

Saúde, Cuiabá/MT, telefone (65) 3052-7636, instituto de perícias com 

cadastro no Banco de Dados de Peritos do Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso.

Ademais, convém salientar que o perito deverá se atentar às 

determinações das decisões proferidas nos autos.

Intime-se o Perito, para caso aceite a designação, formular a proposta de 

honorários, no prazo de 15 (quinze) dias, ressaltando que a parte 

Requerente arcará com o pagamento da perícia, nos termos da decisão à 

fl. 645/646.

O laudo deverá ser apresentado no prazo de 30 (trinta) dias, a contar do 

início dos trabalhos (depois da aceitação dos honorários).

Com a juntada da proposta dos trabalhos periciais, digam os requerentes 

no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 37152 Nr: 1320-05.2010.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Carlos Olea

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Civis Pereira Sardinha, Izabel Jorge Sardinha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Junior Gonçalves - 

OAB:MT/8787-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica de 

Juara-MT. - OAB:

 Proceder a intimação da parte autora, na pessoa de seu advogado, Dr. 

Marcelo Junior Gonçalves, MT/8787-B cientificando-o acerca do retorno 

dos autos à 1ª Instância, e requerer o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 102539 Nr: 8049-03.2017.811.0018

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Inviolável Juara Monitoramento de Alarmes LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Diretor da Empresa Energisa Mato Grosso - 

Distribuidora de Energia S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ghyslen Robson Lehnen - 

OAB:15.312/MT, Rodrigo Carlos Bergo - OAB:8.435/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o patrono da parte autora, onde constam como patronos 

habilitados para receberem intimações: Ghyslen Robson Lehnen - 

OAB:15.312/MT, Rodrigo Carlos Bergo - OAB:8.435/MT, para efetuarem o 

pagamento de diligência do Oficial de Justiça junto ao site do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 671 Nr: 361-54.1998.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eduardo Gomes Azoia, Cirlene Maria Cardozo Azoia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A-Juara

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:MT/3063-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19.081-A-MT, Sérvio Túlio de Barcelos - 

OAB:14.258-A

 Intimar os patronos da parte requerida, onde constam como patronos 

habilitados para receberem intimações os advogados: Sérvio Túlio de 

Barcelos - OAB/MT; 14258-A e José Arnaldo Janssen Nogueira - OB/MT: 

19081-A, acerca do desarquivamento do presente feito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 190 Nr: 153-41.1996.811.0018

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS E. PRADO RUIZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A-Juara

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Carlos Carassa - 

OAB:4.223-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19.081-A-MT, Sérvio Túlio de Barcelos - 

OAB:14.258-A

 Intimar os patronos da parte requerida, onde constam como patronos 

habilitados os advogados: Sérvio Túlio de Barcelos - OAB/MT: 14.258-A e 

José Arnaldo Janssen Nogueira - OAB/MT: 19.081-A, acerca do 

desarquivamento do presente feito.

Comarca de Juína

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000478-40.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIDA DE SOUZA TATSCH (EXECUTADO)

 

Nos termos da Legislação em vigor, bem como do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito ao setor de matéria de imprensa, 

a fim de intimar a parte autora para que informe o endereço correto da 

parte requerida, uma vez que o bairro mencionado na petição fica 

localizado no Município de Aripuanã/MT.
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Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000863-85.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MS0012809A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ODAIR JOSE DO NASCIMENTO (EXECUTADO)

ODAIR JOSE DO NASCIMENTO - ME (EXECUTADO)

REGINALDO JOSE DO NASCIMENTO (EXECUTADO)

 

Intimar o (a) advogado (a) da parte autora para que providencie o 

pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça no valor de R$ 30,00 

(trinta reais), para cumprimento do mandado no bairro Pe. Duílio em 

Juína/MT, no prazo de 05 (cinco) dias. Informamos, ainda, que o referido 

va lo r  deve rá  se r  reco lh ido  po r  me io  do  s i s t e m a 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, conforme Provimento nº 

07/2017-CGJ.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000910-59.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELA MATIAS KRONE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO OAB - MT21923/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MBM SEGURADORA SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Certifico que a contestação apresentada é tempestiva. Nos termos da 

legislação em vigor e do provimento 56/2007 CGJ, IMPULSIONO os autos 

ao setor de matéria imprensa para intimar a parte autora à impugnar a 

contestação apresentada. ADRIANA FRANCISCA NETO Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000060-05.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

VANTUIR KLUG (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYARA GONCALVES FREITAS OAB - MT0019468A (ADVOGADO)

WALERIA MACEDO ZAGO DIAS OAB - PA16616-B (ADVOGADO)

SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES OAB - MT0003749A 

(ADVOGADO)

POLIANE DE BRITO BATISTA OAB - MT21950/O (ADVOGADO)

JAQUELINE DE ANGELO NASCIMENTO OAB - MT0013427A-A 

(ADVOGADO)

ALINE GRAZIELI LAMBRECHT OAB - MT21432/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT (REQUERIDO)

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (REQUERIDO)

 

Certifico que a contestação apresentada é tempestiva. Nos termos da 

legislação em vigor e do provimento 56/2007 CGJ, IMPULSIONO os autos 

ao setor de matéria imprensa para intimar a parte autora à impugnar a 

contestação apresentada, caso queira, no prazo legal. ADRIANA 

FRANCISCA NETO Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000565-93.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO JORGE DE OLIVEIRA RODRIGUES OAB - DF54011-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TRIANGULO DO SOL AUTO - ESTRADAS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CRISTIANO AUGUSTO MACCAGNAN ROSSI OAB - SP121994 

(ADVOGADO)

 

Certifico que a contestação apresentada é tempestiva. Nos termos da 

legislação em vigor e do provimento 56/2007 CGJ, IMPULSIONO os autos 

ao setor de matéria imprensa para intimar a parte autora à impugnar a 

contestação apresentada, caso queira, no prazo legal. ADRIANA 

FRANCISCA NETO Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000379-07.2016.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO ROBSON VERONEZI (EXECUTADO)

 

CERTIDÃO DE DECURSO DE PRAZO Certifico que decorreu o prazo da 

suspensão do feito. Nos termos da legislação em vigor e do provimento 

56/2007 CGJ, IMPULSIONO os autos ao setor de matéria imprensa para 

intimar a parte autora . ADRIANA FRANCISCA NETO Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1000278-67.2016.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE JUINA (AUTOR)

HERMES LOURENCO BERGAMIM (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS FELIPE AVILA PRADO OAB - RS34772-A (ADVOGADO)

ELISANDRA LUSSE OAB - MT0017927A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLEITON (RÉU)

BEATRIZ (RÉU)

ERLON (RÉU)

ORIZÉ (RÉU)

MARLENE (RÉU)

VALDIR (RÉU)

DANIELA (RÉU)

MILO (RÉU)

LEANDRO (RÉU)

GLEYCY (RÉU)

NICO (RÉU)

FRANCIELI (RÉU)

ADEMIN (RÉU)

 

Ofício n° 650/20° BPM-8° CR/2016.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000116-38.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO INACIO DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARINE FERNANDA FERREIRA OAB - MT0015853A (ADVOGADO)

JARBAS ANTONIO DIAS OAB - MT0007842A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTINA CONCEICAO MASSA RUIZ (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIANO CRUZ DA SILVA OAB - PR65152 (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MARIO ANTONIO MOREIRA (TERCEIRO INTERESSADO)

 

INTIMAÇÃO DO (A) ADVOGADO (A) DA PARTE AUTORA PARA, NO 

PRAZO LEGAL, MANIFESTAR O QUE ENTENDER DE DIREITO.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000015-35.2016.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

MUITOFACIL ARRECADACAO E RECEBIMENTO LTDA. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAEL FELIPPE CORREIA LIMA DO AMARAL OAB - PB0015535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSÉ WILSON DIAS CARVALHO (RÉU)

SANDRA H. SAMPAIO LIMA (RÉU)

REGINA DA SILVA VIEIRA (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA DA 
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COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 1000015-35.2016.8.11.0025 VISTOS 

EM CORREIÇÃO. Cuida-se de Embargos de Declaração interposto pelo 

embargante em face da Sentença, Id: 5851994. Embargos de Declaração, 

Id: 6675629. Certidão informando que os embargos são tempestivos, Id: 

9081390. Despacho determinando que Sra. Gestora Judiciária informe por 

qual meio o Advogado da parte autora, ora embargante foi intimado e se o 

referido causídico encontra-se cadastrado no sistema de intimações do 

PJe – Sistema “Push”, Id: 9165132. Certidão informando que o causídico da 

parte autora, ora embargante, foi devidamente intimado pelo Sistema 

Eletrônico o PJe, e que o mesmo está corretamente cadastrado no dito 

sistema “Push”, Id: 10013133. É O RELATÓRIO SUCINTO. DECIDO. 

Primeiramente, diante dos Embargos de Declaração apresentado, vê-se 

que este é meramente protelatório senão vejamos. Os Embargos de 

Declaração no direito brasileiro é o nome da peça processual interposta 

com a finalidade de pedir ao juiz ou tribunal prolator de uma sentença, 

decisão ou acórdão que elimine a existência de uma possível obscuridade, 

omissão ou contradição, o que não é o caso em tela. Desta forma, em que 

pese a irresignação com a Sentença, não há nos autos nenhum dos 

requisitos legais a ensejar o acolhimento dos embargos, não 

prevalecendo, assim, a irresignação da parte autora, pois não há na 

Sentença guerreada qualquer contradição, omissão ou obscuridade. Além 

disso, como bem esclarece o Superior Tribunal de Justiça: “A contradição 

que autoriza os embargos de declaração é do julgado com ele mesmo, 

jamais a contradição com a lei ou com o entendimento das partes.”[1] (grifo 

nosso). Ademais, a Sentença é proferida pelo Juiz de acordo com sua 

convicção diante dos fatos e provas produzidas no desenvolver do 

processo. Logo, os aludidos embargos de declaração não merecem 

provimento, eis que revela mera irresignação com a Sentença proferida, 

fato processual que não se amolda em nenhuma das hipóteses legais. Não 

obstante, conforme certidão retro, extrai-se que o causídico da parte 

autora, ora embargante, foi corretamente intimado pelo sistema do PJe – 

Sistema “Push”, entretanto, deixou decorrer in albis o prazo para se 

manifestar. Desta forma, os embargos de declaração que ora analiso não 

comporta acolhimento. Ante ao exposto e, por tudo que dos autos consta, 

REJEITO os Embargos de Declaração, tendo em vista à ausência dos 

requisitos estabelecidos no artigo 1.022, do NCPC, o que caracteriza o 

intento meramente protelatório do Embargante e, em consequência, 

MANTENHO a Sentença guerreada pelos seus próprios fundamentos. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Juína/MT, 09 de 

outubro de 2017. Roger Augusto Bim Donega Juiz de Direito [1] STJ – 4 ª 

Turma, Resp 218.528-SPS-Edcl. Rel. Min. Cesar Rocha,j. 07.2.02, DJU 

22.04.02, p. 210.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001397-29.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS SICREDI LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VERA REGINA MARTINS OAB - RS0034607A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BENEDITO GONCALVES DE MORAES (REQUERIDO)

 

Intimar o (a) advogado (a) da parte autora para que providencie o 

pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça no valor de R$ 30,00 

(trinta reais), para cumprimento do mandado no bairro centro, no prazo de 

05 (cinco) dias. Informamos, ainda, que o referido valor deverá ser 

recolhido por meio do sistema http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, 

conforme Provimento nº 07/2017-CGJ

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1001020-58.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

MADEFACA COMERCIO DE LAMINAS EIRELI - ME (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YOUSSEF SAYAH EL ATYEH OAB - GO0026319A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EVERTON OLIVEIRA DA SILVA (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GABRIEL TIAGO REZENDE FERNANDES OAB - MS20714 (ADVOGADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 1001020-58.2017.8.11.0025 VISTOS 

ETC. RECEBO os presentes embargos à execução e, com fulcro no art. 

919, do CPC e do princípio da aplicação imediata da lei processual, deixo 

de atribuir o efeito suspensivo. INTIME-SE a parte embargada para se 

manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 920, inciso 

I, do NCPC. Cumpra-se expedindo o necessário. Às providências. 

Juína/MT, 30 de agosto de 2017. Roger Augusto Bim Donega Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001409-43.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

HOSPITAL E MATERNIDADE SAO MATEUS LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS EDUARDO DE CASTRO NASSIF OAB - MT0011866A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES (RÉU)

ESPÓLIO DE GILSON FERREIRA GUIMARÃES (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 1001409-43.2017.8.11.0025 VISTOS 

ETC. INTIME-SE a para a parte autora, para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

regularizar o polo passivo, sob pena de extinção, tendo em vista que o 

espólio não possui personalidade jurídica. Decorrido o prazo sem a devida 

regularização, certifique-se e venham-me os autos conclusos. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências. Juína/MT, 30 de novembro 

de 2017. Roger Augusto Bim Donega Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-61 INTERDITO PROIBITÓRIO

Processo Número: 1001410-28.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ADALBERTO SANTIAGO DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO GUSMAO DA ROSA OAB - MT2982/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ CARLOS GATTO (RÉU)

LAERCIO STABILLE (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 1001410-28.2017.8.11.0025 VISTOS 

ETC. Analisando os autos, verifico que foram requeridos os benefícios da 

justiça gratuita no bojo da exordial. Todavia, verifico que restam dúvidas 

acerca da possibilidade ou não de a parte autora poder arcar com as 

custas e despesas processuais. Desta forma, nos termos do § 2º, artigo 

99, do Novo Código de Processo Civil, DETERMINO a intimação da parte 

autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, acostar aos autos documentos 

que comprovem o preenchimento dos pressupostos legais para a 

concessão da gratuidade da justiça. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Às providências. Juína/MT, 30 de novembro de 2017. Roger Augusto Bim 

Donega Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1001428-49.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

IZACJORGIMAR NUNES FONSECA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO MARQUES OAB - SP358250 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 1001428-49.2017.8.11.0025 VISTOS 

ETC. Analisando o bojo dos autos, verifico que foram requeridos os 

benefícios da justiça gratuita. Todavia, verifico que restam dúvidas acerca 

da possibilidade ou não de a parte autora poder arcar com as custas e 

despesas processuais. Desta forma, nos termos do § 2º, artigo 99, do 

Novo Código de Processo Civil, DETERMINO a intimação da parte autora 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, acostar aos autos documentos que 

comprovem o preenchimento dos pressupostos legais para a concessão 

da gratuidade da justiça. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Juína/MT, 30 de novembro de 2017. Roger Augusto Bim 

Donega Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000895-90.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

JAQUELINE COELHO DE ANDRADE (REQUERENTE)
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SIRLEY COELHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAILY COUTINHO FIGUEIRA OAB - MT0017200S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 1000895-90.2017.8.11.0025 VISTOS 

ETC. Ante a certidão contida no Id nº 10569030, REDESIGNO a audiência 

de conciliação para o dia 05 de março de 2018, às 16h40min, devendo as 

partes comparecerem acompanhadas de advogados. CITEM-SE a parte 

requerida, no endereço declinado na exordial e INTIME-SE a parte autora, 

na pessoa de seu respectivo causídico, constando que, nos termos do 

artigo 334, § 8º, do CPC, o não comparecimento injustificado das partes à 

audiência de conciliação/mediação é considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça e será analisada a possibilidade de aplicar multa de 

até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor da 

causa, revertida em favor da União ou do Estado. Consigne-se que não 

havendo autocomposição, sai a parte requerida intimada para oferecer 

contestação, no prazo de 15 (quinze) dias à partir da data da audiência, 

sob pena de incorrer nos efeitos da revelia (art. 344, CPC). Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providencias. Juína/MT, 10 de novembro 

de 2017. Roger Augusto Bim Donega Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001155-70.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JURACI RIBEIRO (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 1001155-70.2017.8.11.0025 VISTOS 

ETC. Ante a manifestação da parte autora, DETERMINO a suspensão do 

feito até o cumprimento do acordo entabulado entre as partes. Após, 

venham-me os autos conclusos para homologação. Cumpra-se expedindo 

o necessário. Às Providências. Juína/MT, 17 de novembro de 2017. Roger 

Augusto Bim Donega Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000975-54.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

D. S. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YOUSSEF SAYAH EL ATYEH OAB - GO0026319A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

M. A. R. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 1000975-54.2017.8.11.0025 VISTOS 

ETC. Ante a certidão contida no Id n. 10541674, DETERMINO a intimação da 

parte autora para, no prazo legal de 05 (cinco) dias, apresentar o 

endereço atualizado da parte ré, sob pena de extinção do feito sem 

resolução do mérito. Decorrido o prazo, VENHAM-ME os autos novamente 

conclusos para deliberação. Após, vista ao parquet. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências Juína/MT, 17 de novembro de 

2017. Roger Augusto Bim Donega Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001066-47.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ZENITA PIRES FAGUNDES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMILLE FERNANDA FERREIRA DE SOUZA OAB - SP277652 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE JUINA (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 1001066-47.2017.8.11.0025 VISTOS 

ETC. Cuida-se de Ação de Reconhecimento, Dissolução de União Estável e 

Partilha de Bens ajuizada por Paulo DE TARSO SILVEIRA DOS SANTOS em 

face de TELMA DOS SANTOS. Inicial e documentos protocolados no PJe. É 

O RELATÓRIO. FUNDAMENTO. DECIDO. Compulsando os autos, verifico 

que o INDEFERIMENTO dos benefícios da justiça gratuita é medida que se 

impõe. Vejamos. Pois bem, a Constituição Federal estabelece que a 

assistência judiciária deve ser concedida àqueles que comprovam sua 

hipossuficiência, a teor do artigo 5º, inciso LXXIV: o Estado prestará 

assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência 

de recursos. Nesta senda, o caput do artigo 98, do CPC, dispõe os que 

podem ser beneficiários da justiça gratuita: “Art. 98. A pessoa natural ou 

jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para 

pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios 

tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.” Melhor entendimento 

se dá através da interpretação do artigo 4º, da Lei nº 1.060/50 e, agora, 

no artigo 99, § 3º, do CPC, que estabelecem a presunção de 

hipossuficiência: O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos 

autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a 

concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, 

determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos 

pressuposto. Assim, a fim de evitar prejuízos aos cofres públicos e o 

enriquecimento ilícito de pessoa que possui condições de arcar com as 

custas e despesas processuais, o Novo Código de Processo Civil 

concedeu ao magistrado a opção de determinar à parte que comprove nos 

autos que preenche os pressupostos para concessão da justiça gratuita. 

Neste diapasão, não logrando êxito em comprovar sua hipossuficiência de 

plano, foi dada oportunidade à parte autora para comprová-la, 

devidamente respaldado pelo CPC, todavia, a mesma não logrou êxito em 

comprovar a necessidade dos benefícios da justiça gratuita, em especial, 

no que tange ao efetivo prejuízo que ocorrerá caso tenha de arcar com as 

custas judiciais. Nesta perspectiva, em que pese à manifestação da parta 

autora, entendo que a mesma não comprovou o prejuízo próprio ou 

familiar, conforme já mencionado. Sobre a matéria: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. DECISÃO QUE INDEDEFERIU PEDIDO DE GRATUIDADE DE 

JUSTIÇA À PARTE AUTORA. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 

Hipossuficiência alegada e não comprovada. Entendimento de que o Órgão 

Judicial pode exigir a comprovação da hipossuficiência alegada. Segundo 

o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a presunção de pobreza 

que milita em favor daquele que afirma essa condição é relativa, permitindo 

ao Juiz considerá-la insuficiente para a concessão do benefício da 

gratuidade. Deste modo, na acepção jurídica da expressão, constitui 

benefício que deve ser concedido apenas aos efetivamente necessitados. 

O cerne da questão consiste em se ter amparada por provas a 

argumentação do aspirante ao benefício, perante esta E. Corte, com o fito 

de verificar a viabilidade de sua inclusão dentre os carentes jurídicos. No 

caso em tela, alegou o Autor não ter condições de arcar com as custas 

processuais sem comprometer seu sustento ou de sua família. Limitou-se, 

contudo, a instruir o feito com declaração de hipossuficiência subscrita, 

consoante Lei 1.060/50. Insta salientar que a declaração de carência 

jurídica não autoriza automaticamente o deferimento do pleito do Autor. 

Importa lembrar que ao Autor não faltou segunda oportunidade de juntar 

documentos a atestar sua condição de carência, conforme se depreende 

pelo despacho do Órgão Judicial e seus advogados devidamente 

intimados. Veja-se o inteiro teor do despacho: Venham pela requerente 

para fins de apreciação do pedido de concessão de gratuidade: [...]”[1] 

(grifo nosso). Na esteira desse entendimento, é também o posicionamento 

do C. Superior Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO 

REGIMENTAL NA MEDIDA CAUTELAR. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA 

JUDICIÁRIA GRATUITA. CONDOMÍNIO. APLICAÇÃO DO REGIME PREVISTO 

NA SÚMULA 481/STJ. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA 

IMPOSSIBILIDADE DO REQUERENTE DE ARCAR COM OS ENCARGOS 

PROCESSUAIS. 1. Conforme entendimento desta Corte, em tese, é 

possível ao condomínio residencial beneficiar-se da assistência gratuita 

prevista na Lei n. 1.060/50, à míngua de norma expressa restritiva, 

cabendo, no entanto, ao requerente, a demonstração efetiva do seu 

estado de penúria, que o impossibilita de arcar com as custas 

processuais”[2] (grifo nosso). Nesta toada, a inexistência de critérios 

absolutos a definir a qualificação da parte como hipossuficiente ou não, é 

dever do julgador, ao analisar o pedido de gratuidade judiciária, sopesar 

os elementos trazidos aos autos e avaliar a condição financeira caso a 

caso, de modo que o magistrado pode e deve, havendo fundadas razões, 

como no caso em apreço, indeferir ou revogar o pedido de assistência 

judiciária. Tal providência, além de resgatar o componente ético dos 

pedidos de justiça gratuita, protege a garantia constitucional, na medida em 
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que impede o seu desvirtuamento, como flagrantemente tem ocorrido nos 

tempos atuais. Ante ao exposto, INDEFIRO os benefícios da Justiça 

Gratuita. DETERMINO a intimação da parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, recolher as custas e taxas processuais, sob pena de 

extinção dos autos sem resolução do mérito, nos termos do artigo 102, do 

CPC. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Juína/MT, 30 

de novembro de 2017 Roger Augusto Bim Donega Juiz de Direito [1] TJ/RJ 

- RAI nº 00226801820168190000. Relator: Dr. Arthur Narciso de Oliveira 

Neto. 26ª Câmara Cível Consumidor. Julgado em 13 de julho de 2016. [2] 

STJ – REsp nº 550.843/SP, 4ª Turma, Relator: Ministro Aldir Passarinho 

Junior, DJ de 18.10.2004.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 44168 Nr: 3467-51.2008.811.0025

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HERMES LOURENÇO BERGAMIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR 

PROCURADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVALDO GUSMÃO DA ROSA - 

OAB:2982/MT, RAFAEL JERONIMO SANTOS - OAB:13389/MT

 INTIME-SE O(A) ADVOGADO(A) DA PARTE EXECUTADA PARA 

MANIFESTAR, NO PRAZO LEGAL, ACERCA DA PETIÇÃO DE FLS. 168/170.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 42848 Nr: 2289-67.2008.811.0025

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JADIR ANTONIO ZILIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARFLA COMÉRCIO E INDUSTRIA E 

AGRICULTURA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADILSON BATISTA LIMA - 

OAB:18218, MATEUS DOS SANTOS - OAB:15177/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ CARLOS PEREIRA DE 

LIMA - OAB:5422-B/MT

 INTIME-SE O(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA 

MANIFESTAR, NO PRAZO LEGAL, ANTE O DESARQUIVAMENTO DOS 

AUTOS.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1000370-11.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

C. M. M. R. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARMEM LUCIA E SILVA PRADO OAB - MT0005289A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

R. R. R. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE CONCEICAO SOUSA OAB - MT0012214A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

SENTENÇA Numero do Processo: 1000370-11.2017.8.11.0025 

REQUERENTE: CINTHIA MARIANO MARTINEZ RIBEIRO REQUERIDO: 

ROBISON RODRIGO RIBEIRO Vistos, etc. Trata-se de ação de divórcio 

direto consensual c/c partilha de bens promovida por CINTHIA MARIANO 

MARTINEZ RIBEIRO e ROBSON RODRIGO RIBEIRO em que requerem o 

divórcio direto consensual, com fulcro nos art. 226, § 6º, da Constituição 

Federal, alegam que estão decididos a se divorciarem, vindo o pedido 

instruído das cláusulas e condições constantes na petição inicial. Os 

requerentes informam, em síntese, que contraíram matrimônio em 03 de 

março de 2006, conforme disposto em certidão de casamento acostada à 

Id n°. 6060548, em regime de comunhão parcial de bens, sendo fruto desta 

união 01 (um) filho comum, menor de idade. Com a inicial vieram 

documentos anexos. Instado a se manifestar, o Ministério Público 

favoravelmente à conversão consensual da separação em divórcio (ID n. 

10135350). Após, os autos vieram-me conclusos. É o relatório. Decido. 

Presentes os pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e 

regular do processo. Não há preliminares, passo à análise e deslinde do 

mérito. Com o advento da Emenda Constitucional n. 66/2010, ao 

estabelecer nova redação ao art. 226, §6° da CF, promoveu intensa 

modificação no tratamento dos institutos da separação judicial e do 

divórcio, deixando assim de existir quaisquer condicionantes prévias para 

o divórcio, como separação judicial anterior ou mesmo separação de fato. 

Vejamos: Art. 226. A família, base da sociedade, tem especial proteção do 

Estado. (...) § 6º - O casamento civil pode ser dissolvido pelo divórcio. 

(Parágrafo com redação determinada na emenda constitucional nº 66, de 

13.07.2010, DOU 14.07.2010). (Grifei). Dispensou-se a chamada causa de 

pedir para o divórcio, situando o seu pressuposto à iniciativa de quaisquer 

dos cônjuges. Nessa direção é o ensinamento de Maria Berenice Dias: Ao 

ser excluída a parte final do indigitado dispositivo constitucional, 

desapareceu toda e qualquer restrição para a concessão do divórcio, que 

cabe ser concedido sem prévia separação e sem implemento de prazos. A 

partir de agora a única ação dissolutória do casamento é o divórcio, que 

não mais exige a indicação da causa de pedir. Eventuais controvérsias 

referentes à causa, culpa ou prazos deixam de integrar o objeto da 

demanda. Consequentemente não subsiste o artigo 1.574 do CCB de 2002, 

ou seja, não há mais necessidade de se ter um ano de casado para o 

requerimento ou concessão do divórcio. (EC 66/10 – e agora? Disponível 

em www.mariaberenice.com.br. Consulta 16/12/2010). A jurisprudência é 

nesse mesmo sentido: AÇÃO DE DIVÓRCIO. Emenda Constitucional nº 

66/2010. Pedido de divórcio distribuído após a sua entrada em vigor. 

Aplicabilidade imediata. Desnecessidade de discussão acerca de prazos 

ou motivos para a dissolução do casamento. Decretação do divórcio 

mantida. Recurso desprovido. (TJSP; APL 0006479-91.2012.8.26.0453; 

Ac. 7387367; Pirajuí; Sexta Câmara de Direito Privado; Relª Desª Ana Lúcia 

Romanhole Martucci; Julg. 27/02/2014; DJESP 20/03/2014) (Grifei). Nesse 

itinerário, entendo justo o entabulado entre as partes, nos tópicos relativos 

ao divórcio, à guarda e a fixação dos alimentos. Com isso, curial, o 

decreto do divórcio. Com relação à guarda do filho João Pedro Martinez 

Ribeiro, acordam que será compartilhada, ficando, no entanto, as crianças 

residindo com a genitora, ficando estabelecido o direito de visitas de forma 

livre e saídas no finais de semana, do genitor Robson Rodrigo Ribeiro . No 

que se refere à pensão alimentícia do menor João Pedro Martinez, ficou 

estabelecido que o genitor pagará o valor correspondente a 30% (trinta e 

por cento) do salário mínimo vigente, o equivalente a R$ 281,10 (duzentos 

e oitenta e um reais e dez centavos), bem como pagará 50% (cinquenta 

por cento) de despesas extraordinárias, que serão pagos todo dia 15 de 

cada mês, mediante depósito identificado ou transferência, sob a 

administração da genitora Cinthia Mariano Martinez Ribeiro . Em relação 

aos bens, serão partilhados na forma do item 4 do termo de acordo 

acostado à Id. 6060538. Por fim, a requerente voltará a usar o nome de 

solteira, qual seja Cinthia Mariano Martinez. Ante o exposto, entendendo 

justo o entabulado entre as partes, homologo por sentença o acordo de 

vontade das partes, DECRETANDO-LHES O DIVÓRCIO, que se regerá 

pelas cláusulas e condições fixadas na avença referida, nos termos do 

artigo 226, §6°, da Constituição da República Federativa do Brasil. Por 

conseguinte, JULGO EXTINGO o processo com julgamento do mérito, nos 

termos do artigo 487, III, “b” do NCPC. Expeçam-se, imediatamente ofícios e 

mandados necessários para as devidas averbações no Cartório de 

Registro Civil onde se localiza registrado o vínculo ora dissolvido. Sem 

custas processuais em face da gratuidade da justiça. Ciência ao Ministério 

Público. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Juína/MT, 30 de 

novembro de 2017. RAUL LARA LEITE Juiz de Direito

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 124126 Nr: 3913-73.2016.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NDSM
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILMAR DA CRUZ E SOUSA - 

OAB:3543-B/MT

 Código de rastreabilidade: 81120173075134

Documento: CARTA PRECATORIA CODIGO 124126.pdf

Remetente: SECRETARIA DA 3ª VARA - JUÍNA ( PAULO RICARDO 

PASSINATO AMORIM )

Destinatário: ****PROTOCOLO FÓRUM DA CAPITAL**** ( TJMT )

Data de Envio: 14/12/2017 19:07:46

Assunto: ENVIO DE CARTA PRECATÓRIA E DOCUMENTOS COM 

FINALIDADE DE INQUIRIR TESTEMUNHA (VÍTIMA)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 104255 Nr: 4597-66.2014.811.0025

 AÇÃO: Incidente de Insanidade Mental (art. 156 do CPPM)->MATÉRIA 

CRIMINAL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO 

MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ORACIO PANUCI RODRIGUES PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIO LEMOS GIL - 

OAB:14.933-B/MT

 CERTIFICO que, foi agendada a perícia do acusado ORACIO PANUCI 

RODIGUES PEREIRA para o dia 02/07/2019, às 13h30min. CERTIFICO ainda 

que, foi solicitado o envio da cópia integral dos autos principais bem como 

do incidente, os quais deverão ser encaminhados para a POLITEC, no 

seguinte endereço: Rua Parecis, esquina com Avenida Gonçalo Antunes 

de Barros, s/n°, bairro Carumbé, Cuiaba-MT, (Setor do IML- Próximo a 

Penitenciária de Carumbé), CEP: 78058420. Bem como que seja intimado o 

acusado e um familiar para acompanhar o requerente na perícia, e, se o 

Requerente já passou por médico anteriormente, que levem esses exames 

no dia da consulta. Era o que tinha a certificar.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 112370 Nr: 3806-63.2015.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIELLE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LINCOLN MARCOS DE 

OLIVEIRA - OAB:19390/MT

 Código de rastreabilidade: 81120173075057

Documento: CARTA PRECATORIA CODIGO 112370 - CUIABA.pdf

Remetente: SECRETARIA DA 3ª VARA - JUÍNA ( PAULO RICARDO 

PASSINATO AMORIM )

Destinatário: ****PROTOCOLO FÓRUM DA CAPITAL**** ( TJMT )

Data de Envio: 14/12/2017 18:42:35

Assunto: META 01 - ENVIO DE CARTA PRECATÓRIA E DOCUMENTOS 

COM FINALIDADE DE INQUIRIR TESTEMUNHA (VÍTIMA)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 122387 Nr: 2851-95.2016.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEFFERSON THIAGO DE JESUS OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS BODSTEIN VILLACA 

FILHO - OAB:19216

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DO RÉU PARA, NO PRAZO DE 05 DIAS 

MANIFESTAR ACERCA DO ADITAMENTO DA DENÚNCIA.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 128988 Nr: 1899-82.2017.811.0025

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NORBERTO SIMÃO JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS BODSTEIN VILLACA 

FILHO - OAB:19216

 Vistos em correição,

A despeito da discordância do Ministério Público acerca do cálculo 

derradeiro, sob a alegação de que o recuperando é reincidente, e logo, a 

fração correta para sua progressão seria 3/5 (três quintos), tenho que 

não merece prosperar, isso porque não vislumbro nenhuma das hipóteses 

elencadas no art. 63 do CP, in verbis:

“Art. 63 - Verifica-se a reincidência quando o agente comete novo crime, 

depois de transitar em julgado a sentença que, no País ou no estrangeiro, 

o tenha condenado por crime anterior.”

No caso, há duas condenações em desfavor do recuperando. A primeira 

Guia de Execução Penal de fl. 12-40 consta que o crime capitulado no art. 

217-A do CP ocorreu no dia 09/06/2012 e teve sentença condenatória 

proferida em 15/01/2013, com trânsito em julgado em 30/01/2013 (fl. 

38-41).

No ato da prolação da sentença deste segundo crime, observo que o 

primeiro crime ocorrido no dia 18/09/2007, referente à Guia de Execução 

Penal de fl. 121-147 ainda não havia trânsito em julgado, razão por que 

não há que falar em reincidência. Portanto, nem foi reconhecido na 

sentença.

De outro lado, noto que o cálculo derradeiro, constou a fração de 1/6 (um 

sexto) para progressão do crime ocorrido no dia 18/09/2007. Todavia, o 

referido crime foi cometido após a vigência da Lei n. 11.464/2007.

Nesse toar, dispõe o art. 1º, § 2º, da Lei n. 11.464/2007 que “a 

progressão de regime, no caso dos condenados aos crimes previstos 

neste artigo, dar-se-á após o cumprimento de 2/5 (dois quintos) da pena, 

se o apenado for primário, e de 3/5 (três quintos), se reincidente”.

Ante o exposto, DEIXO de HOMOLOGAR o cálculo derradeiro e 

DETERMINO a realização de NOVO CÁLCULO, observando-se as frações 

de 2/5 (dois quintos) para ambos os crimes hediondos.

Após a realização do cálculo, VISTA à Defesa e ao Ministério Público para 

manifestação, conforme Resolução n. 113/2010 do CNJ e CONCLUSOS 

para deliberação.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 130094 Nr: 2554-54.2017.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSUÉ PESSOA PADILHA, ZAQUEU PESSOA 

ROQUE, RONIVALDO PESSOA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO VALDENIR CALIARE 

- OAB:13443/MT, LINCOLN MARCOS DE OLIVEIRA - OAB:19390/MT, 

WELINTON JOSÉ SERPA GIL - OAB:4812/MT

 Vistos em correição,

Diante do e-mail aportado aos autos, oriundo do Centro de Detenção 

Provisória - CDP, dando conta da impossibilidade em escoltar os presos 

para audiências marcadas entre as datas de 13 a 15/12/2017, por 

ausência de Viatura, REDESIGNO a audiência para o dia 10/01/2018, às 

13h30min.

CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa.

INTIMEM-SE e CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 112370 Nr: 3806-63.2015.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIELLE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LINCOLN MARCOS DE 

OLIVEIRA - OAB:19390/MT

 Código de rastreabilidade: 81120173075055

Documento: CARTA PRECATORIA CODIGO 112370 - NOVA MARINGA.pdf

Remetente: SECRETARIA DA 3ª VARA - JUÍNA ( PAULO RICARDO 

PASSINATO AMORIM )

Destinatário: CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO - SÃO JOSÉ DO RIO CLARO ( 

TJMT )

Data de Envio: 14/12/2017 18:40:58

Assunto: META 01 - ENVIO DE CARTA PRECATÓRIA E DOCUMENTOS 
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COM FINALIDADE DE INQUIRIR TESTEMUNHA (VÍTIMA)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 122387 Nr: 2851-95.2016.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEFFERSON THIAGO DE JESUS OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS BODSTEIN VILLACA 

FILHO - OAB:19216

 Vistos em correição,

RECEBO o aditamento da denúncia de fl. 196/197.

INTIME-SE a Defesa para, no prazo de 5 dias, manifeste acerca do 

aditamento bem como se há interesse na produção de mais provas, na 

re-inquirição de testemunhas ou no novo interrogatório do acusado (art. 

384, §2º, do CPP).

Após, CONCLUSOS para deliberação.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 124421 Nr: 4040-11.2016.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODILON MOTA DA SILVA, DIEFERSON 

PEREIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDER DE MOURA PAIXÃO 

MEDEIROS - OAB:OAB/MT19095

 Impulsiono estes autos com intimação das partes para, no prazo de 5 

(cinco) dias, apresentarem rol de testemunhas que irão depor em plenário, 

até o máximo de 5 (cinco), oportunidade em que poderão juntar 

documentos e requerer diligência (art. 422 do CPP).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 131393 Nr: 3432-76.2017.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DHYEK SIQUEIRA, MAYCON JUNIOR DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GIVAGO DIAS MENDES - 

OAB:19831-OAB/ES, MARLI GASPARI CÂMARA - OAB:18769/MT

 Vistos em correição,

Diante do e-mail aportado aos autos, oriundo do Centro de Detenção 

Provisória - CDP, dando conta da impossibilidade em escoltar os presos 

para audiências marcadas entre as datas de 13 a 15/12/2017, por 

ausência de Viatura, REDESIGNO a audiência para o dia 09/01/2018, às 

13h30min.

CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa.

INTIMEM-SE e CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 131917 Nr: 3765-28.2017.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZAQUEU PESSOA ROQUE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GIVAGO DIAS MENDES - 

OAB:19831-OAB/ES

 Vistos em correição,

I) Os argumentos da defesa são insuficientes para a extinção do 

processo neste momento processual, sendo necessária a instrução para 

garantir o exaurimento das provas e garantir a ampla defesa, razão por 

que CONFIRMO o recebimento da denúncia;

II) DESIGNO audiência de INSTRUÇÃO e JULGAMENTO para o dia 

15/01/2018, às 13h30min, ocasião em que se tomará o depoimento das 

testemunhas de acusação e de defesa e se procederá aos interrogatórios 

dos acusados;

III) Havendo testemunhas residentes fora dos limites territoriais desta 

Comarca, DEPREQUE-SE sua inquirição (art. 222, caput, do CPP). Para os 

fins do art. 222, § 2º, do CPP, FIXO o PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS para 

cumprimento das precatórias. INTIMEM-SE as partes da expedição das 

precatórias, a fim de que acompanhem seu cumprimento diretamente no 

Juízo deprecado. De tudo, CERTIFIQUE-SE;

IV) INTIMEM-SE as testemunhas e o acusado;

V) CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa;

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 131770 Nr: 3661-36.2017.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NOEL APARECIDO FERREIRA DA SILVA, 

GLAUCO MARTINS DOMINGUES, LUCENI DOS SANTOS, JOSE NIVALDO 

ALVES DE SOUZA, CLEBERSON ALVES LOREIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAIO FERNANDO GIANINI 

LEITE - OAB:20037A/MT, JERRY ADRIANE DE OLIVEIRA - 

OAB:MT/21917/O, RAFAEL GIL SILVA - OAB:MT/20303-0

 Vistos em correição,

I) Os argumentos da defesa são insuficientes para a extinção do 

processo neste momento processual, sendo necessária a instrução para 

garantir o exaurimento das provas e garantir a ampla defesa, razão por 

que CONFIRMO o recebimento da denúncia;

II) DESIGNO audiência de INSTRUÇÃO e JULGAMENTO para o dia 

12/01/2018, às 13h30min, ocasião em que se tomará o depoimento das 

testemunhas de acusação e de defesa e se procederá aos interrogatórios 

dos acusados;

III) Havendo testemunhas residentes fora dos limites territoriais desta 

Comarca, DEPREQUE-SE sua inquirição (art. 222, caput, do CPP). Para os 

fins do art. 222, § 2º, do CPP, FIXO o PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS para 

cumprimento das precatórias. INTIMEM-SE as partes da expedição das 

precatórias, a fim de que acompanhem seu cumprimento diretamente no 

Juízo deprecado. De tudo, CERTIFIQUE-SE;

IV) INTIMEM-SE as testemunhas e os acusados;

V) CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa;

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 132449 Nr: 4085-78.2017.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NITSAS LORRAINE SOUZA CIESLIK, ANDRÉ 

DUARTE PIRES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO VALDENIR CALIARE 

- OAB:13443/MT, MARLENE FERNANDES DOS SANTOS - 

OAB:18730/MT

 Vistos em correição,

I) Os argumentos da defesa são insuficientes para a extinção do 

processo neste momento processual, sendo necessária a instrução para 

garantir o exaurimento das provas e garantir a ampla defesa, razão por 

que CONFIRMO o recebimento da denúncia;

II) DESIGNO audiência de INSTRUÇÃO e JULGAMENTO para o dia 

15/01/2018, às 15h00min, ocasião em que se tomará o depoimento das 

testemunhas de acusação e de defesa e se procederá aos interrogatórios 

dos acusados;

III) Havendo testemunhas residentes fora dos limites territoriais desta 

Comarca, DEPREQUE-SE sua inquirição (art. 222, caput, do CPP). Para os 

fins do art. 222, § 2º, do CPP, FIXO o PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS para 

cumprimento das precatórias. INTIMEM-SE as partes da expedição das 

precatórias, a fim de que acompanhem seu cumprimento diretamente no 

Juízo deprecado. De tudo, CERTIFIQUE-SE;

IV) INTIMEM-SE as testemunhas e os acusados;

V) CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa;

SIRVA a presente como OFÍCIO ao Diretor do Centro de Detenção 

Provisória - CDP e Cadeia Feminina de Tangará da Serra para que 
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promova a condução dos acusados até a audiência, bem como MANDADO 

de INTIMAÇÃO aos acusados.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 132971 Nr: 4452-05.2017.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO PRADO MACHADO, ROSILANDIA 

ANÁLIA TRINDADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAKELLEN PRADO MACHADO 

- OAB:18265/MT

 Vistos em correição,I)De proêmio, REJEITO a preliminar de ausência de 

justa causa, pois noto a presença de lastro probatório mínimo apto à 

persecução da ação penal.Neste sentido, trago à baila os seguintes 

julgados:(...) 1. A falta de justa causa para a ação penal, somente pode 

ser reconhecida quando, em juízo de cognição sumária, sem a 

necessidade de exame valorativo do conjunto fático ou probatório, 

verifica-se a imputação de fato penalmente atípico, a inexistência de 

qualquer elemento indiciário demonstrativo de autoria do delito ou, ainda, a 

extinção da punibilidade. 2. A denúncia preenche os requisitos do art. 41 

do CPP, descrevendo o fato típico, bem como as respectivas autorias com 

indícios suficientes para a deflagração da ação penal, possibilitando aos 

acusados o pleno exercício do direito de defesa. Segundo já decidiu o 

STJ, "eventual inépcia da denúncia só pode ser acolhida, quando 

demonstrada inequívoca deficiência a impedir a compreensão da 

acusação, em flagrante prejuízo à defesa do acusado, ou na ocorrência 

de qualquer das falhas apontadas no art. 43 do CPP" (RHC 18. 502/SP, 5ª 

Turma, Rel. Min. Gilson Dipp, DJ de 15.05.2006). 3. A rejeição da denúncia 

nesta sede, revela-se prematura e estaria, entendo, a suprimir 

indevidamente a apreciação das provas no primeiro grau de jurisdição. 4. 

Provimento à unanimidade. (Recurso em Sentido Estrito nº 

0001133-15.2012.8.17.0000, 3ª Câmara Criminal do TJPE, Rel. Cláudio Jean 

Nogueira Virgínio. j. 27.11.2013, unânime, DJe 12.12.2013).II)Não havendo 

outras preliminares arguidas na defesa prévia, noto que os argumentos da 

defesa são insuficientes para a extinção do processo neste momento 

processual, sendo necessária a instrução para garantir o exaurimento das 

provas e garantir a ampla defesa, razão por que RECEBO a denúncia 

oferecida contra MARCELO PRADO MACHADO e ROSILANDIA ANÁLIA 

TRINDADE, qualificados nos autos

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 132971 Nr: 4452-05.2017.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO PRADO MACHADO, ROSILANDIA 

ANÁLIA TRINDADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAKELLEN PRADO MACHADO 

- OAB:18265/MT

 DESIGNO audiência de INSTRUÇÃO e JULGAMENTO para o dia 

23/01/2018, às 13h30min, ocasião em que se tomará o depoimento das 

testemunhas de acusação e de defesa e se procederá ao interrogatório 

dos acusados;

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 131801 Nr: 3680-42.2017.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNO OLIVEIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS BODSTEIN VILLACA 

FILHO - OAB:19216

 Vistos em correição,

Diante do e-mail aportado aos autos, oriundo do Centro de Detenção 

Provisória - CDP, dando conta da impossibilidade em escoltar os presos 

para audiências marcadas entre as datas de 13 a 15/12/2017, por 

ausência de Viatura, REDESIGNO a audiência para o dia 11/01/2018, às 

13h30min.

CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa.

INTIMEM-SE e CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 132212 Nr: 3949-81.2017.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALTEIR FERREIRA SOARES, KARINE DE 

OLIVEIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAIO FERNANDO GIANINI 

LEITE - OAB:20037A/MT

 Vistos em correição,

Diante do e-mail aportado aos autos, oriundo do Centro de Detenção 

Provisória - CDP, dando conta da impossibilidade em escoltar os presos 

para audiências marcadas entre as datas de 13 a 15/12/2017, por 

ausência de Viatura, REDESIGNO a audiência para o dia 09/01/2018, às 

14h30min.

CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa.

INTIMEM-SE e CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 131801 Nr: 3680-42.2017.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNO OLIVEIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS BODSTEIN VILLACA 

FILHO - OAB:19216

 Intimação do advogado do réu para que no prazo de 5 (cinco) dias, 

manifeste acerca do endereço atualizado de suas testemunhas, tendo em 

vista a certidão negativa de fl. 104.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 128988 Nr: 1899-82.2017.811.0025

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NORBERTO SIMÃO JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS BODSTEIN VILLACA 

FILHO - OAB:19216

 Intimação do (a) advogado (a) do recuperando, nomeado à fl. 205 

(Resolução nº 113/2010, do CNJ), para manifestação quanto ao cálculo de 

pena de f. 211.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 121154 Nr: 2073-28.2016.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SVETLAINE FERNANDES REIS, KESSIE 

JHONES SCOLARI SOARES, Anderson Aparecido Bergamim

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDER DE MOURA PAIXÃO 

MEDEIROS - OAB:OAB/MT19095, HILONÊS NEPOMUCENO - 

OAB:14764-B/MT, ISAIAS RAMOS FRANÇA - OAB:16144

 Vistos em correição,

Diante da declinação de f. 459, REVOGO a nomeação feita à f. 457, e 

considerando a ausência de Defensor Público lotado nesta Comarca, 

NOMEIO o(a) Dr(a). Hilonês Nepomuceno para atuar como Advogado(a) 

Dativo(a).

A(o) Advogado(a) nomeado(a) para o munus público, ARBITRO 

HONORÁRIOS DATIVOS no importe de 5 URH, nos termos da Tabela da 

XIX da OAB/MT (item 24.1). Anoto que na sentença será determinada a 

expedição de certidão, com o valor total e corrigido dos honorários que lhe 

são devidos, para cobrança junto ao Estado de Mato Grosso (art. 4º, § 3º, 
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do Provimento n. 9/2007 da e. CGJ). ANOTE-SE no relatório de acordo com 

o Provimento n. 9/2007 da e. CGJ e Capítulo I, Sessão 12, da CNGC, feitas 

as comunicações semestrais devidas.

INTIME-SE desta nomeação, bem como para apresentar o recurso de 

apelação, no prazo legal.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 121154 Nr: 2073-28.2016.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SVETLAINE FERNANDES REIS, KESSIE 

JHONES SCOLARI SOARES, Anderson Aparecido Bergamim

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDER DE MOURA PAIXÃO 

MEDEIROS - OAB:OAB/MT19095, HILONÊS NEPOMUCENO - 

OAB:14764-B/MT, ISAIAS RAMOS FRANÇA - OAB:16144

 NTIMAÇÃO DA ADVOGADA DRA HILONES NEPOMUCENO DE SUA 

NOMEAÇÃO

COMO ADVOGADA DATIVA DO DENUNCIADO ANDERSON, BEM COMO 

PARA QUE APRESENTE

RECURSO DE APELAÇÃO, NO PRAZO LEGAL, POR SE TRATAR DE RÉU 

PRESO..

Edital Intimação

EDITAL DE INTIMAÇÃO DA LISTAGEM DOS JURADOS PARA O ANO DE 

2018

O Doutor VAGNER DUPIM DIAS, Juiz de Direito e Presidente do Tribunal do 

Júri da Comarca de Juína - MT, na forma da lei etc. Considerando a 

previsão do art. 426, § 1º e § 2º, do Código de Processo Penal, passo a 

transcrição dos artigos 436 a 446, do mesmo Código.

Da Função do Jurado

Art. 436. O serviço do júri é obrigatório. O alistamento compreenderá os 

cidadãos maiores de 18 (dezoito) anos de notória idoneidade.

§ 1o Nenhum cidadão poderá ser excluído dos trabalhos do júri ou deixar 

de ser alistado em razão de cor ou etnia, raça, credo, sexo, profissão, 

classe social ou econômica, origem ou grau de instrução.

§ 2o A recusa injustificada ao serviço do júri acarretará multa no valor de 

1 (um) a 10 (dez) salários mínimos, a critério do juiz, de acordo com a 

condição econômica do jurado.

Art. 437. Estão isentos do serviço do júri:

I – o Presidente da República e os Ministros de Estado;

 II – os Governadores e seus respectivos Secretários;

 III – os membros do Congresso Nacional, das Assembléias Legislativas e 

das Câmaras Distrital e Municipal;

 IV – os Prefeitos Municipais;

 V – os Magistrados e membros do Ministério Público e da Defensoria 

Pública;

 VI – os servidores do Poder Judiciário, do Ministério Público e da 

Defensoria Pública;

 VII – as autoridades e os servidores da polícia e da segurança pública;

 VIII – os militares em serviço ativo;

 IX – os cidadãos maiores de 70 (setenta) anos que requeiram sua 

dispensa;

 X – aqueles que o requererem, demonstrando justo impedimento.

Art. 438. A recusa ao serviço do júri fundada em convicção religiosa, 

filosófica ou política importará no dever de prestar serviço alternativo, sob 

pena de suspensão dos direitos políticos, enquanto não prestar o serviço 

imposto.

 § 1o Entende-se por serviço alternativo o exercício de atividades de 

caráter administrativo, assistencial, filantrópico ou mesmo produtivo, no 

Poder Judiciário, na Defensoria Pública, no Ministério Público ou em 

entidade conveniada para esses fins.

 § 2o O juiz fixará o serviço alternativo atendendo aos princípios da 

proporcionalidade e da razoabilidade.

 Art. 439. O exercício efetivo da função de jurado constituirá serviço 

público relevante, estabelecerá presunção de idoneidade moral e 

assegurará prisão especial, em caso de crime comum, até o julgamento 

definitivo.

 Art. 440. Constitui também direito do jurado, na condição do art. 439 deste 

Código, preferência, em igualdade de condições, nas licitações públicas e 

no provimento, mediante concurso, de cargo ou função pública, bem como 

nos casos de promoção funcional ou remoção voluntária.

 Art. 441. Nenhum desconto será feito nos vencimentos ou salário do 

jurado sorteado que comparecer à sessão do júri.

 Art. 442. Ao jurado que, sem causa legítima, deixar de comparecer no dia 

marcado para a sessão ou retirar-se antes de ser dispensado pelo 

presidente será aplicada multa de 1 (um) a 10 (dez) salários mínimos, a 

critério do juiz, de acordo com a sua condição econômica.

 Art. 443. Somente será aceita escusa fundada em motivo relevante 

devidamente comprovado e apresentada, ressalvadas as hipóteses de 

força maior, até o momento da chamada dos jurados.

 Art. 444. O jurado somente será dispensado por decisão motivada do juiz 

presidente, consignada na ata dos trabalhos.

 Art. 445. O jurado, no exercício da função ou a pretexto de exercê-la, 

será responsável criminalmente nos mesmos termos em que o são os 

juízes togados.

 Art. 446. Aos suplentes, quando convocados, serão aplicáveis os 

dispositivos referentes às dispensas, faltas e escusas e à equiparação 

de responsabilidade penal prevista no art. 445 deste Código.

 F A Z S A B E R, a todos quanto o presente Edital virem ou dele 

conhecimento tiverem, que, neste Juízo da Terceira Vara da Comarca de 

Juína - MT, foram alistados para compor o Corpo de Jurados do ano de 

2018, nos termos dos artigos 426, 436 a 446 do Código de Processo 

Penal, os cidadãos abaixo relacionados, todos residente nesta cidade, que 

deverão ser sorteados, para reuniões periódicas do Tribunal do Júri:

N.º NOME PROFISSÃO

1. ADEMIR

TEIXEIRA LEAL AJUDANTE DE DEPOSITO

2. BRUNO DA CRUZ AJUDANTE DE DEPÓSITO

3. ELIAS ALMEIDA ROCHA AJUDANTE DE DEPÓSITO

4. JOAO CARLOS LAVEZZO OLIVEIRA VENDEDOR

5. WELLER CORREIA KAIZER AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO

6. FERNANDO ORTIZ PASQUALLOTO DE FRANÇA EMPRESÁRIO

7. HADRIEL DA SILVA BIZARELLO EMPRESÁRIO

8. OSCAR DANIEL TOZZO ADMINISTRADOR

9. ANTONIO CARLOS BELENTANI RODRIGUEZ CONFERENTE

10. EKIANE NARDY DE SOUZA ANALISTA DE CRÉDITO

11. ELOIZA XAVIER MORELI DUTRA VENDEDORA

12. FRANCIELE DA SILVA PADILHA OPERADORA DE CAIXA

13. MARIZA GONÇALVES MARIANO AUXILIAR CONTABIL

 14. SERGIO PINHEIRO GERENTE DE VENDAS

15. FERNANDO DOS SANTOS ALVES ENTREGADOR

16. IDENI FATIMA DA SILVA EMPRESÁRIA

17. RENATA DA COSTA AUXILIAR ADMINISTRATIVO

18. BRUNA BARROS DA SILVA CHEFE DE SEÇÃO

19. ROSANGELA ALMEIDA ARAUJO VENDEDORA

20. KELLY MONIQUE DA SILVA CAIXA

21. ADRIANO FELICIO RAMOS AUXILIAR MECANICO

22. ANGELICA GISIELI DIAS DEPARTAMENTO FINACEIRO

23. EDILSON CASTANHARO GERENTE DE OFICINA

24. SIMONI PEREIRA FRANÇA AUXILIAR ADMINISTRATIVO

25. CAMILA CRISTINA FERREIRA DE SOUSA PROMOTORA DE VENDAS

26. CAROLINE VILELA SALTON VELOSO OPERADORA DE CAIXA

27. ALCIDES ANTONIO DA SILVA FRENTISTA

28. ELISANGELA DE LURDES BARBARO AUXILIAR CONTABIL

29. MARIA CLEYSONE DA SILVA BARÃO GERENTE ADMINISTRATIVO

30. SILVIO DE AQUINO RIBEIRO FRENTISTA

31. MARIA FERNANDA ARAGÃO SANTOS ENCARREGADA DE CAIXA

32. ROBERTO RIBEIRO DA SILVA FRENTISTA

33. ANA CLAUDIA SILVA PEREIRA ATENDENTE DE AÇOUGUE

34. CASSIANA DA SILVA RODRIGUES REPOSITORA

 35. CARLA DANIELA DA COSTA GOMES OPERADORA DE CAIXA

36. ELOADIR IZABEL RODRIGUES GERENTE ADMINISTRATIVO

37. JOICE VIEIRA MARIANO MADEIRA CAIXA

38. ROSA MARIA DEODATA TOME SETOR DE CADASTRAMENTO

39. VANILZA APARECIDA DE FREITAS OPERADORA DE CAIXA

40. DANIEL MORANDI PADILHA REPOSITOR

41. LUCIENE PEREIRA PINTO GERENTE FINANCEIRO

 42. EDNA APARECIDA ROCHA DE SOUZA GERENTE DE VENDAS

43. ADEMIR RAMOS FAVARO COBRADOR

44. LUCIANA PEREIRA PINTO AUXILIAR ADMINISTRATIVO

45. JAKELINE RITTER OPERADORA DE CAIXA
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46. GLEICIONE RODRIGUES DA SILVA SANTOS CREDIARISTA

47. TIAGO DE OLIVEIRA COBRADOR

48. ROSILENE DE ANDRADE VENDEDORA

49. ROSANE LIVI DUTRA VENDEDORA

50. JULIANA DE JESUS VENDEDORA

51. ANDRE RODRIGUES PIRES AUXILIAR ADMINISTRATIVO

52. CLAYTON CARDOZA DE QUEIROZ GERENTE FINANCEIRO

53. MARLENE MEIRA CARDOSO EMPRESÁRIA

54. EVERALDO RODRIGUES SECAFIN VENDEDOR

55. EDERSON DOS SANTOS GERENTE ADMINISTRATIVO

56. ADRIANO GARLET VENDEDOR

57. JOCIELE FERNANDA GOLO DE OLIVEIRA AUXILIAR ADMINISTRATIVO

58. ADRIANA CRISTINA AFONSO AUXILIAR FINANCEIRO

59. FERNANDA DA SILVA AUXILIAR ADMINISTRATIVO

60. DAVID DENNER ROQUE EVANGELISTA GERENTE GERAL

61. ALANA PILAR MOTA AUXILIAR DE SECRETARIA

62. CRISTHIAN MUNIZ PROFESSOR

63. FRANCIELI CARVALHO AUXILIAR DE SALA

64. LUCIANA ROSA DE OLIVEIRA DA COSTA FEITEN SECRETÁRIA DO 

SETOR FINANCEIRO

65. MARIANA PECINI DOS SANTOS SECRETÁRIA ESCOLAR

66. SUELI ZORZANELLO CORREA ZELADORA

67. NILCEIA BEZERRA MACHADO E MACHADO PROFESSORA

68. ADRIANA EUGENIO DE ANDRADE PROFESSORA

69. ANGELO GUSTAVO ALBERTON PROFESSOR

70. MARCIA ANDRADE RIBEIRO AUXILIAR DE SALA

71. MARCELINO INACIO GONÇALVES ZELADOR

72. ANTONIO SOUZA STIVAL GUIMARAES ARMAZENISTA

73. ELAINE TAYNA DE JESUS FERREIRA BALCONISTA

74. JANISLEI PEREIRA DA SILVA REPOSITOR SEÇÃO

75. MARCIA FAVARO AUXILIAR DE SUPRIMENTOS E COMPRAS

76. CINTHIA PEREIRA DA ROCHA OPERADORA DE CAIXA

77. JOSE JANIO DA SILVA DANTAS CONFERENTE DE MERCADORIAS

78. RAFAELA CRISTINA FERREIRA AUXILIAR DE ESCRTÓRIO

79. MARLI GOMES FERREIRA REPOSITORA SEÇÃO

80. CLAUDINEI JOSE DE FARIA REPOSITOR SEÇÃO

81. AGRIPINA BISPO DA NOBREGA REPOSITORA DE FRIOS

82. BRUNA CATRICYA JESUINO VENDEDORA COMERCIO VAREJISTA

83. ADAMENON SOUZA NUNES REPOSITOR DE SEÇÃO

84. DOUGLAS FERREIRA DA SILVA AÇOUGUEIRO

85. ISRAEL ROBERTO RAMOS DE JESUS REPOSITOR SEÇÃO

86. ROSELI PRETTO GERENTE DE DISTRIBUIÇÃO DE MERCADORIAS

87. NILSO ANDRE MOZER AUXILIAR DE SUPRIMENTOS E COMPRAS

88. DONIZETE FERNANDES FRENTISTA

89. JOSILAINI DA SILVA MARQUES AUXILIAR ADMINISTRATIVO

90. MARCIO JOSE SCHIMINSKI FRENTISTA

91. ROZILENE OLIVO PIRES COMERCIANTE

92. THIAGO BESSERRA DA LUZ AUXILIAR DE ESCRITÓRIO

93. LUCIANE APARECIDA SEZISNANDE RODRIGUES AUXILIAR DE SALA

94. NATALHA PECINI DOS SANTOS AUXILIAR DE SALA

95. AMANDA SOUZA DOS REIS CONTABILIDADE

96. BRUNA CIBELI DIAS DA SILVA CONTABILIDADE

97. DHIENIFER THARLA DE OLIVEIRA CONTABILIDADE

98. PRISCILA MARAN GALHARINI CONTABILIDADE

99. TATIANE PERUZZO CONTABILIDADE

100. WILLIAN PINHEIRO DE LIMA CONTABLIDADE

101. FABIO JOSE DA SILVA CONTABILIDADE

102. MARCIANE MONTEIRO ANDRADE CONTABILIDADE

103. SHEILA VANESSA STRIICHER GOMES GESTORA DE RH

104. DIEGO FERNANDES FLORES AUXILIAR DE ESCRITURAÇÃO

105. MANOEL MARIANO RODRIGUES NETO AUXILIAR DE ESCRITURAÇÃO

106. DAYANA DUFFEKE MARASSI CONTADORA

107. LEILA PAULA STEFENON SECRETARIA

108. LAUDICEIA DE ALMEIDA LIMA AUXILIAR DE ESCRITURAÇÃO

109. PABLO SANTOS BURDELLA AUXILIAR DE ESCRITURAÇÃO

110. LUCIANA DE OLIVEIRA AUXILIAR DE CONSTITUIÇÃO

111. LIGIA HERREIRA OPERADORA DE CAIXA

112. WESLEY DA SILVA VASCONCELOS COBRADOR

113. VILMA ALVES GERENTE DE VENDAS

114. VANESSA GOMES MENDES DOS SANTOS VENDEDORA

115. JANEFER SANTOS DE OLIVEIRA OPERADORA DE CAIXA

116. JESSICA DA SILVA DOS ANJOS VENDEDORA

117. ANA PAULA DE SOUZA LEITE AUXILIAR ADMINISTRATIVO

118. SANDRA BEZERRA TAMBORIM SERVIÇÕS GERAIS

119. PATRICIANE ALVES DE ARRUDA OPERADORA DE CAIXA

120. JESSICA DOS SANTOS BENITES AUXILIAR DE ESCRITÓRIO

121. CLAYTON ZAGO POSSO GERENTE COMERCIAL

122. APARECIDO WESLEN SANZOVO ARMAZENISTA

123. KHAIZA MORAIS SOUZA OPERADORA DE CAIXA

124. SALETE MENDES FERREIRA GERENTE DE VENDAS

125. JANIELY DE SOUZA DIAS AUXILIAR DE CREDIÁRIO

126. MARIANA FERREIRA DE SOUZA ATENDENTE

127. NIDIA VANUZA DE SIQUEIRA CASTOLDI ATENDENTE

128. TALLITA CANDIDA SALES ATENDENTE

129. FRANCISCA FRANCIELLE LOPES DA SILVA SUPERVISORA DE 

VENDAS

130. EDEMAR DEMARTINI DEPARTAMENTISTA

131. EDNA FERREIRA SIMIONATTO REPOSITORA

132. ANDREIA SOARES DE SOUZA TELEFONISTA

133. VALDECLEIA FERREIRA RAMOS OPERADORA DE CAIXA

134. VANESSA APARECIDA DOS SANTOS SOARES OPERADORA DE 

CAIXA

135. SILMARA RODRIGUES DO CARMO OPERADORA DE CAIXA

136. ARNALDO DE OLIVEIRA SOARES ENTREGADOR

137. ROSELI DEARO AVELINO AUXILIAR DE SALA

138. POLIANA LUIZA VILELLA AUXILIAR DE SALA

139. VANESSA APARECIDA DE OLIVEIRA ARAUJO AUXILIAR DE SALA

140. MADALENA LUIZA F. SAVICZKI COORDENADORA PEDAGÓGICA

141. LUANA CARLA DA COSTA OLIVEIRA SECRETÁRIA

142. SALETE NOBILE DE OLIVEIRA ZELADORA

143. ANDERSON LUIZ DA SILVA VILELLA CAPELÃO

144. SILMARA DIAS DE SOUZA AUXILIAR DE AÇOUGUE

145. THAIS NOVAES SCHOLL REPOSITORA

146. ANA PAULA BELTRAMELO DA SILVA AUXILIAR ADMINISTRATIVO

147. TAMIRES ARRAIS MENDES OPERADORA DE CAIXA

148. ANDRELISA STEINDORFF GOMES AUXILIAR DE ESCRITÓRIO

149. MICHEL ADRISSON DA SILVA REPOSITOR

150. CLAUDIA SILVEIRA SOARES AUXILIAR ADMINISTRATIVO

151. JEFFERSON DE ALMEIDA MUNIS ENTREGADOR

152. ANDREIA ALMEIDA DOS SANTOS CONSULTORA DE VENDAS

153. BEM-HUR ALVARENGA GERENTE GERAL

154. MILENE TEIXEIRA VENDEDORA

155. RENAUDIR PROCOPIO DOS SANTOS SUPERVISOR DE VENDAS

156. SILVANA APARECIDA FAUSTINO SETOR DE CREDIÁRIO E 

COBRANÇA

157. ANIELLI CATIA CALAURO ANALISTA DE GARANTIA

158. FERNANDO CORTES CARVALHO VENDEDOR

159. BERNADETE DE LOURDES SEZINANDE VENDEDORA

160. ALLIKELY GASPAR CIRQUEIRA SANCHES AUXILIAR FINACEIRO

161. EDINA CUSTODIO DE FARIA CREDIARISTA

162. ELISLEY FABIO RIBEIRO GERENTE ADMINISTRATIVO

163. GREICE KELLI FRANCISCA DA SILVA AUXILIAR ADMINISTRATIVO

164. MARCIA GIZELE DE SOUZA PAZ ENCARREGADA DE MARKETING

165. VANDERLEI RAMIRES SANCHES EMPRESÁRIO

166. WEVSTER QUILES SANCHES ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

167. CLEITON DE SOUZA BATISTA MECANICO

168. OSCAR DANIEL TOZZO VENDEDOR

169. HADYLA RODRIGUES S. CARDOSO AUXILIAR DE ESCRITORIO

170. MARCELO OLIVATE DALLE LUQUE VENDEDOR

171. ZAURI DAGOSTINI JUNIOR TECNICO EM INJEÇÃO ELETRONICA

172. HELIO DE LIMA AUXILIAR DE MECANICA

173. ADRIELE FERNANDA DA SILVA OPERADORA DE CAIXA

174. ANTONIO DE SOUSA FRENTISTA

175. JOSIEL REIS DANTAS FRENTISTA

176. MARISA CARDOSO CHINI OPERADORA DE CAIXA

177. SANDRO MIGUEL MISSO GERENTE JET OIL

178. CLAUDIANA PINHEIRO SILVERIO AUXILIAR DE CRÉDITO

179. EUCLENIS SILVINO DOS SANTOS AUXILIAR DE CRÉDITO

180. FABIO FERREIRA DE OLIVEIRA AÇOUGUEIRO

181. GLEICIMONE RAMOS PRATA OPERADORA DE CAIXA

182. LUCIANA LEOCARDIO COUTINHO OPERADORA DE CAIXA

183. VIVIANI ESPOSITO BALSANELO AUXILIAR DE ESCRITÓRIO

184. CAMILA BRITO DOS SANTOS AUXILIAR DE ESCRITÓRIO

185. GILVANA SALETE DE ABREU OPERADORA DE CAIXA
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186. ROZANE MACHADO DE ARAÚJO OPERADORA DE CAIXA

187. SUMANITA VIEIRA SIMENIKIN REPOSITORA

188. WESLLEY FERNANDO BERNARDI SOUZA AUXILIAR DE ESCRITÓRIO

JURADOS VOLUNTÁRIOS

 NOME PROFISSÃO

1. TATIANA GONZALEZ ANDRADE AUXILIAR ADMINISTRATIVA

2. CLAUDIR CORDELA FISCHER PINHEIRO DA SILVA MONITOR DE CURSO

3. DIANE MAIRA SOARES DE MELO GESTORA DE RH

4. ELIZANDRA MAIRA RODRIGUES BACHAREL EM DIREITO

5. LUCIENE PEREIRA SOTERO FUNIONARIA PUBLICA MUNICIPAL

6. ELAINE PRISCILA RODRIGUES ESTUDANTE

7. ROSIMARI APARECIDA PINHEIRO DE ALMEIDA ASSISTENTE CONTABIL

8. WESLAYNE DA SILVA DIAS ACONFERENTE DE MERCADORIA

9. CRISTIANE LEAO RUFINO SERVIDORA PÚBLICA

10. RENATO PAIVA ESCRITURARIO

11. AGNALDO ARAUJO DOS SANTOS FUNCIONARIO PUBLICO

12. CARLLY EICH ALVES ESTUDANTE

13. PAULO ROBSON VERONEZI ADVOGADO

 14. SONIA MARA ROGOSKI FUNCIONARIA PUBLICA

15. KAMAU ROCHA INSTRUTOR DE INFORMÁTICA

16. JOAS DOSS ANTOS NASCIMENTO ADVOGADO

17. DIRLENE GOMES DE AVILA PEDAGOGA

18. ERNESTA DA SILVA ARAUJO RECEPCIONISTA

19. ADDAN MONTEIRO BERGAMIN ESTAGIARIO DE DIREITO

20. ADRIANA FRANCISCA NETO SERVIDORA PUBLICA ESTADUAL

21. TATIANE RAQUEL RODRIGUES ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

22. DANIELI VIVIANE HUBNER AUXILIAR ADMINISTRATIVO

23. ANILIZI KOTELAK RECEPCIONISTA

24. VANESSA CARMINATI VIGILANTE

25. CAMILA BARROS DOS SANTOS CORREIA BACHAREL EM DIREITO

26. VAGNER ROBERTO ALVES PERES AUTONOMO

27. KELLY FERNANDA REZER RECEPCIONISTA

28. SEBASTIÃO BERNARDO DA SILVA VIGILANTE CARRO FORTE

29. CLAUDIANE DOS SANTOS MATTOS CAIXA

30. RAISSA STEPHANIE ALVES DOS SANTOS ESTUDANTE

31. ROSICLEIA RODRIGUES DOS SANTOS FUNCIONARIA PÚBLICA

32. IRAMAIA FLORIPES ALMICI PROFESSORA

33. KARLA RIVANDRA MEDEIROS CHAVES AUXILIAR CONTABIL

34. DANIELA DE SOUZA NASCIMENTO ATENDENTE

 Eu, PAULO RICARDO PASSINATO AMORIM, Gestor Judiciário da 3ª Vara 

da Comarca de Juína, Estado de Mato Grosso, Matrícula 24416, Portaria 

N.º 013/2014/DF, usando das atribuições que me são conferidas por lei, 

que o digitei e o conferi.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010047-14.2015.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINHA DE OLIVEIRA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADILSON BATISTA LIMA OAB - MT18218/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSPORTES COLETIVO SERRA AZUL LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GABRIEL SANTOS ALBERTTI OAB - PR0044655A (ADVOGADO)

JONATAS CASALLI BETTO OAB - PR0047789A (ADVOGADO)

 

Intimar a parte Requerida Transportes Coletivo Serra Azul LTDA, na 

pessoa de seu advogado a cerca do retorno dos autos da segunda 

instância e para querendo se manifeste no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010047-14.2015.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINHA DE OLIVEIRA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADILSON BATISTA LIMA OAB - MT18218/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSPORTES COLETIVO SERRA AZUL LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GABRIEL SANTOS ALBERTTI OAB - PR0044655A (ADVOGADO)

JONATAS CASALLI BETTO OAB - PR0047789A (ADVOGADO)

 

Intimar a parte Requerida Transportes Coletivo Serra Azul LTDA, na 

pessoa de seu advogado a cerca do retorno dos autos da segunda 

instância e para querendo se manifeste no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010047-14.2015.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINHA DE OLIVEIRA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADILSON BATISTA LIMA OAB - MT18218/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSPORTES COLETIVO SERRA AZUL LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GABRIEL SANTOS ALBERTTI OAB - PR0044655A (ADVOGADO)

JONATAS CASALLI BETTO OAB - PR0047789A (ADVOGADO)

 

Intimar a parte Requerente Terezinha De Oliveira Lima, na pessoa de seu 

advogado a cerca do retorno dos autos da segunda instância e para 

querendo se manifeste no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010078-68.2014.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUDINA APARECIDA BATISTA MACHADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

 

Intimar a parte Requerida OI S.A, na pessoa de seu advogado a cerca do 

retorno dos autos da segunda instância e para querendo se manifeste no 

prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010078-68.2014.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUDINA APARECIDA BATISTA MACHADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

 

Intimar a parte Requerente Cleudina Aparecida Batista Machado, na 

pessoa de seu advogado a cerca do retorno dos autos da segunda 

instância e para querendo se manifeste no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010341-37.2013.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUZELI FRAGA CORTONEZI DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO SIMAO DO NASCIMENTO OAB - MT0016919A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

Intimar a parte Requerente CLEUZELI FRAGA CORTONEZI DA SILVA, na 

pessoa de seu advogado a cerca do retorno dos autos da segunda 

instância e para querendo se manifeste no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010341-37.2013.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUZELI FRAGA CORTONEZI DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO SIMAO DO NASCIMENTO OAB - MT0016919A (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

Intimar a parte Requerida ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A, na pessoa de seu advogado a cerca do retorno dos autos 

da segunda instância e para querendo se manifeste no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010359-58.2013.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

VILMAR DAMIANI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARINE FERNANDA FERREIRA OAB - MT0015853A (ADVOGADO)

JARBAS ANTONIO DIAS OAB - MT0007842A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VALTRA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LIDIANE CASTILHOS PIMENTEL OAB - MT0020633A (ADVOGADO)

FERNANDO RODRIGUES DOS SANTOS OAB - SP0196461A (ADVOGADO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte Requerente Vilmar Damiani 

na pessoa de seu Advogado, acerca do retorno dos autos da Segunda 

instância, bem como para querendo manifeste-se no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010359-58.2013.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

VILMAR DAMIANI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARINE FERNANDA FERREIRA OAB - MT0015853A (ADVOGADO)

JARBAS ANTONIO DIAS OAB - MT0007842A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VALTRA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LIDIANE CASTILHOS PIMENTEL OAB - MT0020633A (ADVOGADO)

FERNANDO RODRIGUES DOS SANTOS OAB - SP0196461A (ADVOGADO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte Requerida Valtra 

Administradora de Consorcios LTDA na pessoa de seu Advogado, acerca 

do retorno dos autos da Segunda instância, bem como para querendo 

manifeste-se no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010359-58.2013.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

VILMAR DAMIANI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARINE FERNANDA FERREIRA OAB - MT0015853A (ADVOGADO)

JARBAS ANTONIO DIAS OAB - MT0007842A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VALTRA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LIDIANE CASTILHOS PIMENTEL OAB - MT0020633A (ADVOGADO)

FERNANDO RODRIGUES DOS SANTOS OAB - SP0196461A (ADVOGADO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte Requerente Vilmar Damiani 

na pessoa de seu Advogado, acerca do retorno dos autos da Segunda 

instância, bem como para querendo manifeste-se no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010359-58.2013.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

VILMAR DAMIANI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARINE FERNANDA FERREIRA OAB - MT0015853A (ADVOGADO)

JARBAS ANTONIO DIAS OAB - MT0007842A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VALTRA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LIDIANE CASTILHOS PIMENTEL OAB - MT0020633A (ADVOGADO)

FERNANDO RODRIGUES DOS SANTOS OAB - SP0196461A (ADVOGADO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte Requerida Valtra 

Administradora de Consórcios LTDA na pessoa de seu Advogado, acerca 

do retorno dos autos da Segunda instância, bem como para querendo 

manifeste-se no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000394-73.2016.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

OLGA GRIZANTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO SIMAO DO NASCIMENTO OAB - MT0016919A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S/A /VIVO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte Requerida Telefônica Brasil 

S/A/VIVO S/A na pessoa de seu Advogado, acerca do retorno dos autos 

da Segunda instância, bem como para querendo, manifeste-se no prazo 

legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000394-73.2016.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

OLGA GRIZANTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO SIMAO DO NASCIMENTO OAB - MT0016919A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S/A /VIVO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte Requerente Olga Grizante 

na pessoa de seu Advogado, acerca do retorno dos autos da Segunda 

instância, bem como para querendo, manifeste-se no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010454-88.2013.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZEU DA SILVA PRADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARMEM LUCIA E SILVA PRADO OAB - MT0005289A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CONFEDERACAO NACIONAL DE DIRIGENTES LOJISTAS (REQUERIDO)

MARILENA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOEVERTON SILVA DE JESUS OAB - MT0009946A-O (ADVOGADO)

DIEGO FABRINNY PIMENTA BRAGA OAB - MT0015866A (ADVOGADO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte Requerida Marilene Materiais 

para Construção LTDA na pessoa de seu Advogado, acerca do retorno 

dos autos da Segunda instância, bem como para querendo, manifeste-se 

no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010454-88.2013.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZEU DA SILVA PRADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARMEM LUCIA E SILVA PRADO OAB - MT0005289A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CONFEDERACAO NACIONAL DE DIRIGENTES LOJISTAS (REQUERIDO)

MARILENA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOEVERTON SILVA DE JESUS OAB - MT0009946A-O (ADVOGADO)

DIEGO FABRINNY PIMENTA BRAGA OAB - MT0015866A (ADVOGADO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte Requerente Elizeu da Silva 

Prado na pessoa de seu Advogado, acerca do retorno dos autos da 

Segunda instância, bem como para querendo, manifeste-se no prazo legal.
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010454-88.2013.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZEU DA SILVA PRADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARMEM LUCIA E SILVA PRADO OAB - MT0005289A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CONFEDERACAO NACIONAL DE DIRIGENTES LOJISTAS (REQUERIDO)

MARILENA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOEVERTON SILVA DE JESUS OAB - MT0009946A-O (ADVOGADO)

DIEGO FABRINNY PIMENTA BRAGA OAB - MT0015866A (ADVOGADO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte Requerida Confederação 

Nacional de Dirigentes Lojistas na pessoa de seu Advogado, acerca do 

retorno dos autos da Segunda instância, bem como para querendo, 

manifeste-se no prazo legal.

Comarca de Mirassol D'Oeste

Diretoria do Fórum

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº 128/2017- CA- Convocar os Gestores Judiciários, Analistas 

Judiciários, Técnicos Judiciários, Auxiliares Judiciários, Oficiais de Justiça 

e Estagiários que integrarão a escala de plantão judicial, no recesso 

forense, compreendido de 20/12/2017 à 06/01/2018, ficando vinculados à 

Juíza de Direito plantonista, na ordem estabelecida no quadro do Anexo I.

* A Portaria nº 128/2017- CA completa, encontra-se no Caderno de 

Anexos do Diário da Justiça Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexos

 PORTARIA Nº. 132/2017-CA

 A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DOUTORA EDNA EDERLI COUTINHO, MMª. 

JUÍZA DE DIREITO DIRETORA DO FORO DESTA COMARCA DE MIRASSOL 

D’ OESTE, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E NA FORMA DA LEI;

 Considerando que a Servidora Cleusa Roberto do Carmo, Gestora 

Judiciária da Secretaria da 1ª Vara, está usufruindo férias no período de 

15/01 a 03/02/2018;

 R E S O L VE :

 DESIGNAR a servidora ODETE PEREIRA DA CUNHA, Técnica Judiciária, 

matrícula 1391, para exercer a função de GESTORA JUDICIÁRIA 

SUBSTITUTA da Secretaria da 1ª Vara desta Comarca, no período de 

15/01 a 03/02/2018.

 Publique-se. Registre-se. Cumpra-se. Encaminhe-se ao Departamento de 

Recursos Humanos do Tribunal de Justiça.

 Mirassol D’ Oeste, 15 de dezembro de 2017.

 Edna Ederli Coutinho

 Juíza de Direito Diretora do Foro

PORTARIA Nº. 131/2.017- CA

 A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DOUTORA EDNA EDERLI COUTINHO, MMª. 

JUÍZA DE DIREITO DIRETORA DO FORO DESTA COMARCA DE MIRASSOL 

D’ OESTE, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E NA FORMA DA LEI;

 Considerando que a Servidora Sonia Barboza Silva de Paula, Gestora 

Judiciária da Secretaria da 2ª Vara, estará usufruindo férias no período de 

8 a 17/01/2018, e compensatórias no período de 18 a 26/01/2018.

 R E S O L VE :

 DESIGNAR a servidora KÁTIA FERNANDA PEREIRA MORETTI, Técnica 

Judiciária, matrícula 8760, para exercer a função de GESTORA 

JUDICIÁRIO SUBSTITUTA da Secretaria da 2ª Vara desta Comarca, no 

período de 8 a 17/01/2018, quando a titular estará usufruindo férias e de 

18 a 26/01/2018 quando a titular estará usufruindo compensatórias.

 Publique-se. Registre-se. Cumpra-se. Encaminhe-se ao Departamento de 

Recursos Humanos do Tribunal de Justiça.

 Mirassol D’ Oeste, 15 de dezembro de 2.017.

 Edna Ederli Coutinho

 Juíza de Direito Diretora do Foro

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 253712 Nr: 5088-13.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jocelia Ribeiro Santana

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social -INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Antonio Corbelino - 

OAB:9898

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Em tempo, considerando que a audiência outrora aprazada não poderá ser 

realizada, em razão de motivo de força maior no período gestacional, ao 

qual será apresentado atestado medico posteriormente, por determinação 

verbal fica REDESIGNADA a audiência para o dia 06/02/2018 às 13h45min, 

devendo as partes serem intimadas nos termos da decisão exarada às fls. 

20/21.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário com urgência.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste-MT, 13 de dezembro de 2017.

Amanda Chaves Macedo

Assessora de Gabinete

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 251134 Nr: 3609-82.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jovecina Duarte Meneguete

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Teresa Bousada Dias 

Koshiama - OAB:12.685-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Em tempo, considerando que a audiência outrora aprazada não poderá ser 

realizada, em razão de motivo de força maior no período gestacional, ao 

qual será apresentado atestado medico posteriormente, por determinação 

verbal fica REDESIGNADA a audiência para o dia 06/02/2018 às 16h45min, 

devendo as partes serem intimadas nos termos da decisão exarada às fls. 

50/51.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário com urgência.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste-MT, 13 de dezembro de 2017.

Amanda Chaves Macedo

Assessora de Gabinete

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 250529 Nr: 3294-54.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Wilson Dias Cardoso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edivaldo Fernandes de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - 

OAB:9309/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 C E R T I D Ã O

 Certifico e dou fé que, a parte requerida apresentou contestação às fls. 

44/58, no prazo legal, abre vistas dos autos à parte autora, para 

manifestar sobre a contestação apresentada.

 Mirassol D’Oeste – MT, 15 de Dezembro de 2017.

 CLEUSA ROBERTO DO CARMO

 Gestora Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 251322 Nr: 3744-94.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: José das Virgens

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Teresa Bousada Dias 

Koshiama - OAB:12.685-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Em tempo, considerando que a audiência outrora aprazada não poderá ser 

realizada, em razão de motivo de força maior no período gestacional, ao 

qual será apresentado atestado medico posteriormente, por determinação 

verbal fica REDESIGNADA a audiência para o dia 06/02/2018 às 16h30min, 

devendo as partes serem intimadas nos termos da decisão exarada às fls. 

49/50.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário com urgência.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste-MT, 13 de dezembro de 2017.

Amanda Chaves Macedo

Assessora de Gabinete

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 251430 Nr: 3794-23.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elizabeti de Souza Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Robson dos Reis Silva - 

OAB:19.991

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jose Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19081-A, SÉRGIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14.258-A

 C E R T I D Ã O

 Certifico e dou fé que, a parte requerida apresentou contestação às fls. 

45/84, no prazo legal, abre vistas dos autos à parte autora, para 

manifestar sobre a contestação apresentada.

 Mirassol D’Oeste – MT, 15 de Dezembro de 2017.

 CLEUSA ROBERTO DO CARMO

 Gestora Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 252688 Nr: 4432-56.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Jandira Mendes Franco

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social -INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Antonio Corbelino - 

OAB:9898

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 C E R T I D Ã O

 Certifico e dou fé que, a parte requerida apresentou contestação às fls. 

48/54, no prazo legal, abre vistas dos autos à parte autora, para 

manifestar sobre a contestação apresentada.

 Mirassol D’Oeste – MT, 15 de Dezembro de 2017.

 CLEUSA ROBERTO DO CARMO

 Gestora Judiciária

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 338 Nr: 95-59.1996.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Comércio de Pneus Estrela - Importação e 

Exportação Ltda, Edson José Donizete da Silva, AILTON APARECIDO 

DURIGAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA 

LOPES - OAB:3675/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jefferson Luis Fernandes 

Beato - OAB:3057

 Vistos.

DEFIRO o pedido de fls.125, considerando deter o dinheiro preferência 

sobre os demais bens a serem penhorados, consoante ordem elencada 

no artigo 835 do CPC, DEFIRO pedido de tentativa de PENHORA ONLINE, 

nos termos do artigo 854, do CPC, DETERMINANDO que:

 (I) EFETIVE-SE o bloqueio de contas do executado por meio do sistema 

BACENJUD, até o valor de R$ 142.616,13 (cento e quarenta e dois mil, 

seiscentos e dezesseis reais e treze centavos), observando o CPF/CNPJ 

n° 37.442.886/0001-33, JUNTANDO-SE aos autos cópia da operação.

(II) Caso frutífero o bloqueio, que valerá como TERMO DE PENHORA o 

protocolo emitido pelo Sistema BACENJUD, devendo a quantia indicada ser 

depositada judicialmente, após, INTIME-SE a parte executada acerca da 

penhora online, para os fins do § 2º do artigo 854 do CPC, que poderá se 

manifestar nos termos do §3º do referido artigo.

(III) No caso de ocorrência do item “II” da presente decisão, se vier aos 

autos a impugnação, CERTIFIQUE-SE acerca de sua tempestividade e 

façam-me os autos CONCLUSOS imediatamente, sob pena de 

responsabilização.

 (IV) Rejeitada ou não apresentada a manifestação do executado, 

converter-se-á a indisponibilidade em penhora, procedendo-se à 

determinação à instituição financeira correspondente para que, em 24 

(vinte e quatro) horas, transfira o montante indisponível para conta 

vinculada ao juízo da execução, pelo BACENJUD.

(V) Caso a penhora reste infrutífera, INTIME-SE a exequente para pugnar 

o que de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Permaneçam os autos em gabinete para efetivação da restrição, nos 

termos do art. 2º, §2º, do Provimento4/07 – CGJ.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 486 Nr: 10-39.1997.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Amir Arantes Pires

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Muller Koenig - OAB:PR 

/ 22.819, Gustavo Amato Pissini - OAB:13842/MT, Gustavo R. Góes 

Nicoladelli - OAB:17.980/A, Luiz Carlos Icety Antunes - OAB:18.032 

-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fransérgio Rojas Piovesan - 

OAB:4848, Jobé Barreto de Oliveira - OAB:8404

 Vistos.

DEFIRO o pleito de juntada de substabelecimento de fls. 552. Retifique-se a 

capa dos autos e proceda às alterações necessárias no sistema Apolo o 

nome do patrono do executado.

Ademais, INTIME-SE a exequente, via seus patronos, para dar regular 

impulsionamento ao feito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

extinção.

Em caso de inércia, INTIME-SE pessoalmente a exequente para requerer o 

que é de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.

Após, CONCLUSOS.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 202274 Nr: 393-21.2014.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A Fazenda da Prefeitura Municipal de Mirassol D´Oeste

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espolio de Ademir Fiorim, Giselda Maria 

Catosso Fiorim

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Emerson Rodrigues da Silva - 

OAB:17.872

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DEFIRO o pedido de fls. 83.

 PROMOVA-SE a INTIMAÇÃO PESSOAL da parte autora para, no prazo de 

15 (quinze) dias, efetue o pagamento do débito exequendo.

Transcorrido o prazo, VISTA à exequente para manifestação.

Após, CONCLUSOS.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste-MT, 30 de novembro de 2017.

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima
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Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 251188 Nr: 3641-87.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Veroneze Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adelmo Góes Emerick - 

OAB:10904

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Em tempo, considerando que a audiência outrora aprazada não poderá ser 

realizada, em razão de motivo de força maior no período gestacional, ao 

qual será apresentado atestado medico posteriormente, por determinação 

verbal fica REDESIGNADA a audiência para o dia 06/02/2018 às 13h30min, 

devendo as partes serem intimadas nos termos da decisão exarada às fls. 

20.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário com urgência.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste-MT, 13 de dezembro de 2017.

Amanda Chaves Macedo

Assessora de Gabinete

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 251430 Nr: 3794-23.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elizabeti de Souza Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Robson dos Reis Silva - 

OAB:19.991

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jose Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19081-A, SÉRGIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14.258-A

 Vistos.

Perfilhando detidamente os autos, verificam-se defeitos e irregularidades 

nos termos da inicial, eis que a narrativa dos fatos não se revela clara o 

suficiente para se compreender o pedido.

Assim, INTIME-SE o(a) douto(a) causídico(a) para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, emendar ou a complementar a petição inicial nos termos do art. 321 

do NCPC.

Após, CONCLUSOS.

CUMPRA-SE.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D´Oeste/MT, 06 de outubro de 2017.

 Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 253722 Nr: 5094-20.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Milton Roque da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Teresa Bousada Dias 

Koshiama - OAB:12.685-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Em tempo, considerando que a audiência outrora aprazada não poderá ser 

realizada, em razão de motivo de força maior no período gestacional, ao 

qual será apresentado atestado medico posteriormente, por determinação 

verbal fica REDESIGNADA a audiência para o dia 06/02/2018 às 15h45min, 

devendo as partes serem intimadas nos termos da decisão exarada às fls. 

42/43.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário com urgência.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste-MT, 13 de dezembro de 2017.

Amanda Chaves Macedo

Assessora de Gabinete

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 253723 Nr: 5095-05.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Irene dos Reis Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Teresa Bousada Dias 

Koshiama - OAB:12.685-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Em tempo, considerando que a audiência outrora aprazada não poderá ser 

realizada, em razão de motivo de força maior no período gestacional, ao 

qual será apresentado atestado medico posteriormente, por determinação 

verbal fica REDESIGNADA a audiência para o dia 06/02/2018 às 14h45min, 

devendo as partes serem intimadas nos termos da decisão exarada às fls. 

29/30.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário com urgência.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste-MT, 13 de dezembro de 2017.

Amanda Chaves Macedo

Assessora de Gabinete

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 254130 Nr: 5287-35.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Esmeria de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pedro Ovelar - OAB:6270

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Em tempo, considerando que a audiência outrora aprazada não poderá ser 

realizada, em razão de motivo de força maior no período gestacional, ao 

qual será apresentado atestado medico posteriormente, por determinação 

verbal fica REDESIGNADA a audiência para o dia 06/02/2018 às 16h15min, 

devendo as partes serem intimadas nos termos da decisão exarada às fls. 

20/21.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário com urgência.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste-MT, 13 de dezembro de 2017.

Amanda Chaves Macedo

Assessora de Gabinete

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 100 Nr: 512-75.1997.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FVdSL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcia Palmiro da Silva e Lima 

- Procuradora do Estado - OAB:000000000

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Antonio Duarte Alvares 

- OAB:3432

 Vistos.

DEFIRO em parte o pedido de fls.236/237, e, considerando deter o dinheiro 

preferência sobre os demais bens a serem penhorados, consoante ordem 

elencada no artigo 835 do CPC, DEFIRO pedido de tentativa de PENHORA 

ONLINE, nos termos do artigo 854, do CPC, DETERMINANDO que:

 (I) EFETIVE-SE o bloqueio de contas do executado por meio do sistema 

BACENJUD, até o valor de R$ 7.651.112,40 (sete milhões, seiscentos e 

cinquenta e um mil e cento e doze reais e quarenta centavos), observando 

o CPF/CNPJ n. 00.945.402/0001-69, JUNTANDO-SE aos autos cópia da 

operação.

(II) Caso frutífero o bloqueio, que valerá como TERMO DE PENHORA o 

protocolo emitido pelo Sistema BACENJUD, devendo a quantia indicada ser 

depositada judicialmente, após, INTIME-SE a parte executada acerca da 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1016018/12/2017 Página 377 de 613



penhora online, para os fins do § 2º do artigo 854 do CPC, que poderá se 

manifestar nos termos do §3º do referido artigo.

(III) No caso de ocorrência do item “II” da presente decisão, se vier aos 

autos a impugnação, CERTIFIQUE-SE acerca de sua tempestividade e 

façam-me os autos CONCLUSOS imediatamente, sob pena de 

responsabilização.

 (IV) Rejeitada ou não apresentada a manifestação do executado, 

converter-se-á a indisponibilidade em penhora, procedendo-se à 

determinação à instituição financeira correspondente para que, em 24 

(vinte e quatro) horas, transfira o montante indisponível para conta 

vinculada ao juízo da execução, pelo BACENJUD.

(V) Caso a penhora reste infrutífera, voltem-me conclusos para análise 

dos demais pedidos.

Permaneçam os autos em gabinete para efetivação da restrição, nos 

termos do art. 2º, §2º, do Provimento4/07 – CGJ.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 32864 Nr: 3323-22.2008.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Lima dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Teresa Bousada Dias 

Koshiama - OAB:12.685-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DEFIRO o pedido de desarquivamento, consoante pugnado às fls. 184.

INTIME-SE a requerente para pugnar o que de direito, no prazo de 15 

(quinze) dias, e não havendo requerimentos, RETORNEM os autos ao 

arquivo. Caso contrário, CONCLUSOS.

CUMPRA-SE, mediante as cautelas de praxe.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D´Oeste/MT, 12 de dezembro de 2017.

Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 246383 Nr: 1326-86.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Thiago Paulino de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Motomagazine Automotores Ltda, Ford Motor 

Company Brasil Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Robson dos Reis Silva - 

OAB:19.991

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celso de Faria Monteiro - 

OAB:138436

 Intimar os advogados das partes para audiência de Conciliação designada 

para o dia 01/02/2018 às 15h00min, no Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania – CEJUSC, no edifício do fórum.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 247350 Nr: 1799-72.2017.811.0011

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CdSR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PMF, LMLM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wagner Peruchi de Matos - 

OAB:9865

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DEFIRO o pleito de dilação de prazo formulado pelo Estado de Mato Grosso 

às fls. 50.

 DEFIRO o petitório de fl. 36, devendo ser a União intimada através da 

Procuradoria apontada.

Outrossim, CITEM-SE os confinantes no imóvel usucapiendo, conforme já 

determinado à fl. 39.

Somente então, CONCLUSOS.

 INTIME-SE.

CUMPRA-SE.

 Mirassol D’Oeste-MT, 13 de dezembro de 2017.

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 250336 Nr: 3201-91.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosilda Jose dos Santos, Luana dos Santos de Freitas, 

Ginichely dos Santoa de Freitas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dione Karoline Gonçalves 

Holanda - OAB:20.694, Valéria Aparecida Soldá de Lima - OAB:9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Em tempo, considerando que a audiência outrora aprazada não poderá ser 

realizada, em razão de motivo de força maior no período gestacional, ao 

qual será apresentado atestado medico posteriormente, por determinação 

verbal fica REDESIGNADA a audiência para o dia 06/02/2018 às 14h00min, 

devendo as partes serem intimadas nos termos da decisão exarada às fls. 

29/30.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário com urgência.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste-MT, 13 de dezembro de 2017.

Amanda Chaves Macedo

 Assessora de Gabinete

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 251080 Nr: 3569-03.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Roseli Ferreira de Freitas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Julio Cezar Massam Nichols - 

OAB:11.270

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Em tempo, considerando que a audiência outrora aprazada não poderá ser 

realizada, em razão de motivo de força maior no período gestacional, ao 

qual será apresentado atestado medico posteriormente, por determinação 

verbal fica REDESIGNADA a audiência para o dia 06/02/2018 às 17h00min, 

devendo as partes serem intimadas nos termos da decisão exarada às fls. 

28/29.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário com urgência.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste-MT, 13 de dezembro de 2017.

Amanda Chaves Macedo

Assessora de Gabinete

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 251109 Nr: 3596-83.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Zelita Santos Carvalho de Andrade

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Teresa Bousada Dias 

Koshiama - OAB:12.685-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Em tempo, considerando que a audiência outrora aprazada não poderá ser 

realizada, em razão de motivo de força maior no período gestacional, ao 

qual será apresentado atestado medico posteriormente, por determinação 

verbal fica REDESIGNADA a audiência para o dia 06/02/2018 às 15h15min, 
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devendo as partes serem intimadas nos termos da decisão exarada às fls. 

30/31.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário com urgência.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste-MT, 13 de dezembro de 2017.

Amanda Chaves Macedo

 Assessora de Gabinete

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 253224 Nr: 4852-61.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elias José da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Galileu Zampieri - OAB:11574

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 C E R T I D Ã O

 Certifico e dou fé que, a parte requerida apresentou contestação às fls. 

48/57, no prazo legal, abre vistas dos autos à parte autora, para 

manifestar sobre a contestação apresentada.

 Mirassol D’Oeste – MT, 15 de Dezembro de 2017.

 CLEUSA ROBERTO DO CARMO

 Gestora Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 253715 Nr: 5091-65.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ana Sirlene Lima de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social -INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Antonio Corbelino - 

OAB:9898, Nilson Tomaz da Silva Junior - OAB:23151/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Em tempo, considerando que a audiência outrora aprazada não poderá ser 

realizada, em razão de motivo de força maior no período gestacional, ao 

qual será apresentado atestado medico posteriormente, por determinação 

verbal fica REDESIGNADA a audiência para o dia 06/02/2018 às 16h00min, 

devendo as partes serem intimadas nos termos da decisão exarada às fls. 

29/30.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário com urgência.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste-MT, 13 de dezembro de 2017.

Amanda Chaves Macedo

Assessora de Gabinete

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 253724 Nr: 5096-87.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Creonicy de Brito Greve

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Teresa Bousada Dias 

Koshiama - OAB:12.685-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Em tempo, considerando que a audiência outrora aprazada não poderá ser 

realizada, em razão de motivo de força maior no período gestacional, ao 

qual será apresentado atestado medico posteriormente, por determinação 

verbal fica REDESIGNADA a audiência para o dia 06/02/2018 às 15h30min, 

devendo as partes serem intimadas nos termos da decisão exarada às fls. 

25/26.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário com urgência.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste-MT, 13 de dezembro de 2017.

Amanda Chaves Macedo

 Assessora de Gabinete

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 253896 Nr: 5171-29.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Raquel Josefa de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Teresa Bousada Dias 

Koshiama - OAB:12.685-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Em tempo, considerando que a audiência outrora aprazada não poderá ser 

realizada, em razão de motivo de força maior no período gestacional, ao 

qual será apresentado atestado medico posteriormente, por determinação 

verbal fica REDESIGNADA a audiência para o dia 06/02/2018 às 15h00min, 

devendo as partes serem intimadas nos termos da decisão exarada às fls. 

30/31.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário com urgência.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste-MT, 13 de dezembro de 2017.

Amanda Chaves Macedo

Assessora de Gabinete

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 253898 Nr: 5173-96.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cecília Aparecida Pereira Zanetti

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Teresa Bousada Dias 

Koshiama - OAB:12.685-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Em tempo, considerando que a audiência outrora aprazada não poderá ser 

realizada, em razão de motivo de força maior no período gestacional, ao 

qual será apresentado atestado medico posteriormente, por determinação 

verbal fica REDESIGNADA a audiência para o dia 06/02/2018 às 14h30min, 

devendo as partes serem intimadas nos termos da decisão exarada às fls. 

39/40.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário com urgência.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste-MT, 13 de dezembro de 2017.

Amanda Chaves Macedo

Assessora de Gabinete

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 253956 Nr: 5196-42.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosa Maria dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Teresa Bousada Dias 

Koshiama - OAB:12.685-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Em tempo, considerando que a audiência outrora aprazada não poderá ser 

realizada, em razão de motivo de força maior no período gestacional, ao 

qual será apresentado atestado medico posteriormente, por determinação 

verbal fica REDESIGNADA a audiência para o dia 06/02/2018 às 14h15min, 

devendo as partes serem intimadas nos termos da decisão exarada às fls. 

41/42.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário com urgência.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste-MT, 13 de dezembro de 2017.

Amanda Chaves Macedo

Assessora de Gabinete

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima
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 Cod. Proc.: 255279 Nr: 5698-78.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AFL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INdSS-

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Júlio Cezar Massam Nichols - 

OAB:11270

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)Diante do exposto, INDEFIRO a tutela antecipada, valendo salientar que 

a presente decisão calca-se na provisoriedade e, caso os autos apontem 

um cenário diferente, certamente o pleito será revisto. CITE-SE para 

apresentar resposta no prazo legal, com as advertências de 

praxe.POSTERGO a designação da solenidade para após a formação do 

contraditório.OFICIE-SE à APS de Mirassol D’oeste-MT para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, encaminhe informações constantes do CNIS acerca 

da parte autora e, se casada ou em união estável, do respectivo 

cônjuge/convivente, bem como de seus genitores, para o que deverá a 

Secretaria de Vara encaminhar os dados incrustados nos 

autos.INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D´Oeste - 

MT, 13 de dezembro de 2017.Henriqueta Fernanda C. A. F. LimaJuíza de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 255307 Nr: 5721-24.2017.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VHdSO, AHdSF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WdO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lina Marie Cabral Defensor 

Público Substituto - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.RECEBO a inicial e CONCEDO os benefícios da justiça gratuita, 

revogando-os a qualquer tempo caso inverídica a declaração de 

hipossuficiência econômica.CITE-SE a parte executada para, no prazo de 

03 (três) dias, efetuar o pagamento da dívida, acrescida das custas 

processuais e honorários advocatícios, sendo que em relação a esses 

FIXO em 10% sobre o valor da causa.(...)Caso citado se quede inerte, 

EXPEÇAM-SE ofícios ao SPC e à Serasa, de sorte que seja anotado o 

débito descrito, bem como EFETIVE-SE o protesto do pronunciamento 

judicial, expedindo o necessário conforme previsto no art. 517, do CPC 

.Após, CIÊNCIA ao MPE e à DPE.No mais, INTIME-SE a exequente para 

manifestar quanto ao referido pedido, no prazo de 15 (quinze) dias, sendo 

o silêncio interpretado como quitação integral.CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário.ÀS PROVIDÊNCIAS.Mirassol D’Oeste/MT, 12 de dezembro de 

2017.Henriqueta Fernanda C.A.F. LimaJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 255350 Nr: 5750-74.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Olivio Jose Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dione Karoline Gonçalves 

Holanda - OAB:20.694, Valéria Aparecida Soldá de Lima - OAB:9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cuida-se de “Ação de Aposentaria Rural por Idade” proposta por Olivio 

Jose Ferreira contra o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ambos 

devidamente qualificados nos autos.

A inicial veio instruída com os documentos de fls. 13/36.

De pronto, em que pese à nova sistemática trazida pelo Novo Código de 

Processo Civil de 2015, deixo de designar sessão de tentativa de 

mediação/conciliação no presente feito nos termos do art. 334 do CPC, em 

razão da manifestação da Procuradoria Geral do Estado de Mato Grosso 

no ofício circular 003/GPG/PGE/2016, evitando-se onerosidade 

desnecessária, devido ao prolongamento excessivo do processo, 

opondo-se à eficácia do novo diploma processual civil.

RECEBO a inicial, eis que em consonância com os ditames legais e DEFIRO 

o pedido de justiça gratuita, revogando a qualquer tempo.

CITE-SE para apresentar resposta no prazo legal, com as advertências de 

praxe.

POSTERGO a designação da solenidade para após a formação do 

contraditório.

OFICIE-SE à APS de Mirassol D’Oeste-MT para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, encaminhe informações constantes do CNIS acerca da 

parte autora e, se casada ou em união estável, do respectivo 

cônjuge/convivente, bem como de seus genitores, para o que deverá a 

Secretaria de Vara encaminhar os dados incrustados nos autos.

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Mirassol D´Oeste - MT, 13 de dezembro de 2017.

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 424 Nr: 251-47.1996.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdSH, FLFH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056, SAIONARA MARI - OAB:MT 5225

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adermo Mussi - OAB:2.935-A

 Vistos.

DEFIRO o pleito de fls. 272. PROCEDA-SE à baixa do nome do advogado 

subscritor de referida petição do sistema Apolo, por não ser mais patrono 

da parte executada.

Ademais, INTIME-SE a parte exequente para apresentar endereço 

atualizado da parte executada, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Em sendo apresentado, desde já, DETERMINO que seja expedido 

mandado de intimação dos executados para os fins descritos em decisão 

de fls. 270.

Caso contrário, INTIME-SE pessoalmente a exequente para apresentar o 

endereço da parte executada, em 05 (cinco) dias, sob pena de extinção 

do feito.

Somente então, CONCLUSOS.

 INTIME-SE.

CUMPRA-SE.

 Mirassol D’Oeste-MT, 30 de novembro de 2017.

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 485 Nr: 191-40.1997.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Amir Arantes Pires

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Amato Pissini - 

OAB:261030/SP, Luiz Carlos Icety Antunes - OAB:18.032 -A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jobé Barreto de Oliveira - 

OAB:8404

 Vistos.

DEFIRO o pleito de juntada de substabelecimento de fls. 353. Retifique-se a 

capa dos autos e proceda às alterações necessárias no sistema Apolo o 

nome do patrono do executado.

Ademais, INTIME-SE a exequente, via seus patronos, para dar regular 

impulsionamento ao feito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

extinção.

Em caso de inércia, INTIME-SE pessoalmente a exequente para requerer o 

que é de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.

Após, CONCLUSOS.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 10253 Nr: 955-50.2002.811.0011

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Nacional - Cuiabá/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Osvaldo Antônio de Lima - 

OAB:3212

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Juliana Garcia Rigolim - 

OAB:18.067

 Vistos.

 DEFIRO o pedido de fls. 301, de modo que CONVERTO o saldo bloqueado 

em renda, devendo ser procedido o preenchimento/pagamento da 

respectiva guia consoante pugnado.

Após, INTIME-SE a exequente para pugnar o que de direito, no prazo de 15 

(quinze) dias, sendo o silêncio interpretado como quitação integral.

Por fim, CONCLUSOS.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste-MT, 30 de novembro de 2017.

 Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 232530 Nr: 3324-60.2015.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonia Irene Guilherme Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pedro Ovelar - OAB:6270

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o(a) advogado(a) da parte autora para PERICIA designada para o 

dia 25 de JANEIRO de 2018 às 09h00min, com o(a) perito(a) Dr(a). Aline 

Bitencourt de Almeida, fazendo-se acompanhar da parte autora, a qual 

deverá portar laudos e receituários médicos que possuir, conforme 

determinado pela Portaria n. 86/2017 - CA.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 246383 Nr: 1326-86.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Thiago Paulino de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Motomagazine Automotores Ltda, Ford Motor 

Company Brasil Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Robson dos Reis Silva - 

OAB:19.991

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celso de Faria Monteiro - 

OAB:138436

 (...)Com o olhar volvido à tentativa de conciliação entre as partes, pois 

além de fomentar a pacificação social dos conflitos, contribui para a célere 

resolução da lide, possibilitando às partes a formalização de acordo que 

melhor atenda seus interesses, bem como, dos envolvidos.Com 

supedâneo no inciso V, do artigo 139 do CPC, e ainda, da norma ínsita na 

Resolução 125 do CNJ, determino a remessa dos autos ao Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania desta Comarca, de modo 

que DESIGNO Sessão de Conciliação/Mediação para o dia 18/05/2017, às 

17 h00 min. CITE-SE a parte requerida para que compareça à solenidade 

supracitada, devidamente acompanhada por seu advogado, sendo que em 

caso de ser informada a impossibilidade de constituir advogado que lhe 

seja nomeado um dativo, por este Juízo. Tal solenidade será realizada pelo 

Conciliador/Mediador do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania – CEJUSC desta Comarca, devendo a parte ser citada com pelo 

menos 20 (vinte) dias de antecedência, na oportunidade, deverá a parte 

demandada, caso não detenha interesse na autocomposição, informar por 

meio de petição, com antecedência de até 10 (dez) dias antes da 

audiência.Designada a audiência, INTIME-SE o autor na pessoa do seu 

advogado, nos termos do §3º, do art. 334 do CPC.As partes poderão 

constituir representante, por meio de procuração específica com poderes 

para negociar e transigir (§10, art. 334, do NCPC).(...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 242845 Nr: 4292-56.2016.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Coop. de Cred. de Livre Admissão de Assoc. do 

Sudoeste de MT - Sicredi Sudoeste

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Roberto Gonçalves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:9708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 C E R T I D Ã O

 Certifico e dou fé que, intimo o advogado do exequente para manifestar 

no prazo legal, acerca da certidão de fls. 64, cujo o teor passo a 

transcrever: C E R T I D Ã O Em cumprimento ao Mandado de Penhora, 

Deposito e Avaliação, nos autos supra, diligenciei no dia 11/12/2017, na 

Rua Paulina Moreira de Matos n. 11, bairro Morumbi, nesta cidade e NÃO 

OBTIVE ÊXITO NA PENHORA do bem descrito no mandado em virtude de 

não ter encontrado o referido bem, atualmente quem reside no endereço 

descrito no mandado é a Srª Jesirlene José Silva, disse que não conhece 

o devedor e nem o bem a ser penhorado. Realizada as diligências, devolvo 

a Central de Mandados. Dou fé. Mirassol D’Oeste, 11 de dezembro de 

2017. Mário Rodrigues Lima Júnior, Oficial de Justiça.

 Mirassol D’Oeste – MT, 15 de Dezembro de 2017.

 CLEUSA ROBERTO DO CARMO

 Gestora Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 253291 Nr: 4887-21.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz Gustavo Gaeta da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Lider dos Consórcios do Seguro - 

DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wagner Ricci da Silva - 

OAB:21.379

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 C E R T I D Ã O

 Certifico e dou fé que, a parte requerida apresentou contestação às fls. 

78/117, no prazo legal, abre vistas dos autos à parte autora, para 

manifestar sobre a contestação apresentada.

 Mirassol D’Oeste – MT, 15 de Dezembro de 2017.

 CLEUSA ROBERTO DO CARMO

 Gestora Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 253518 Nr: 5002-42.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ivone Barbosa Garcia Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Alvaro Campos das 

Neves Ribeiro - OAB:15.445

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 C E R T I D Ã O

 Certifico e dou fé que, intimo o advogado do exequente para manifestar 

no prazo legal, acerca da certidão de fls. 43, cujo o teor passo a 

transcrever: C E R T I D Ã O Em cumprimento ao Mandado de Intimação, 

nos autos supra, diligenciei no dia 08/12/2017, na Rua Juscelino 

Kubitschek n. 3.576, Centro, nesta cidade e DEIXEI DE CITAR a requerida 

IVONE BARBOSA GARCIA SILVA, atualmente quem reside no endereço 

declinado no mandado é a Srª Dercília e o Sr. José, sendo informado pela 

secretária Srª Lucimar Almeida que a requerida mudou-se para o Estado 

de São Paulo e o endereço não soube informar e nada mais disse. 

Realizada as diligências, devolvo a Central de Mandados. Dou fé. Mirassol 

D’Oeste, 12 de dezembro de 2017. Mário Rodrigues Lima Júnior, Oficial de 

Justiça.

 Mirassol D’Oeste – MT, 15 de Dezembro de 2017.

 CLEUSA ROBERTO DO CARMO

 Gestora Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 253516 Nr: 5000-72.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luziana Almeida de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social -INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Antonio Corbelino - 

OAB:9898

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 C E R T I D Ã O

 Certifico e dou fé que, a parte requerida apresentou contestação às fls. 

39/46, no prazo legal, abre vistas dos autos à parte autora, para 

manifestar sobre a contestação apresentada.

 Mirassol D’Oeste – MT, 15 de Dezembro de 2017.

 CLEUSA ROBERTO DO CARMO

 Gestora Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 249355 Nr: 2764-50.2017.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elusia M. P. da Silva & Cia. Ltda - ME, Emerson 

Pereira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marli Terezinha Mello de 

Oliveira - OAB:5.134

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 C E R T I D Ã O

 Certifico e dou fé que, intimo o advogado do exequente para manifestar 

no prazo legal, acerca da certidão de fls. 47, cujo o teor passo a 

transcrever: C E R T I D Ã O Em cumprimento ao Mandado de Execução, 

nos autos supra, diligenciei no dia 12/12/2017, na Avenida Presidente 

Tancredo Neves, nesta cidade e DEIXEI DE CITAR os devedores ELUSIA 

M. P. DA SILVA & CIA LTDA – ME e EMERSON PEREIRA DA SILVA, em 

virtude que não encontrei o número 1.427 descrito no mandado, percorri 

toda a extensão da avenida e constatei que inicia-se com o n. 2.665 

‘empresa Concre-Sol’ e indaguei o proprietário Sr. Raimundo o qual disse 

que não conhece os devedores, indaguei vários comerciantes daquela 

avenida e também informaram que não conhece os devedores. Desta 

forma, passei a procura de bens em nome dos devedores para proceder 

ao arresto e não encontrei bens. Não foi possível diligenciar no DETRAN 

local em virtude dos termos do Ofício n. 409/2016/AGD/DETRAN/MT, de 10 

de Março de 2016, “solicitação de informações pessoais e patrimoniais de 

terceiros que encontra em nosso banco de dados, só serão fornecidos 

mediante ofício ou intimação”. No mesmo sentido não foi possível realizar 

diligências no CRI local em virtude da necessidade do recolhimento de 

taxas para realização de buscas. Dou fé. Mirassol D’Oeste, 13 de 

dezembro de 2017. Mário Rodrigues Lima Júnior, Oficial de Justiça.

 Mirassol D’Oeste – MT, 15 de Dezembro de 2017.

 CLEUSA ROBERTO DO CARMO

 Gestora Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 253713 Nr: 5089-95.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Aparecida da Silva Ramos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social -INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 C E R T I D Ã O

 Certifico e dou fé que, a parte requerida apresentou contestação às fls. 

49/57, no prazo legal, abre vistas dos autos à parte autora, para 

manifestar sobre a contestação apresentada.

 Mirassol D’Oeste – MT, 15 de Dezembro de 2017.

 CLEUSA ROBERTO DO CARMO

 Gestora Judiciária

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 241458 Nr: 3631-77.2016.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JPdL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: UBIRAJARA VICENTE LUCA - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Clinton Ferreira da Silva - 

OAB:22335

 Vistos.

Considerando o pedido da DPE nas fls. 29/30, DÊ-SE vistas dos autos ao 

representante do Ministério Público para se manifestar no que entender de 

direito, nos termos do art. 178, II, do CPC.

Após, tornem-me os autos CONCLUSOS.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste-MT, 05 de dezembro de 2017.

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 253516 Nr: 5000-72.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luziana Almeida de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social -INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Antonio Corbelino - 

OAB:9898

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o(a) advogado(a) da parte autora para PERICIA designada para o 

dia 25 de janeiro de 2017 às 10h00min, com o(a) perito(a) Dr(a). Aline 

Bitencou rde Almeida, fazendo-se acompanhar da parte autora, a qual 

deverá portar laudos e receituários médicos que possuir, conforme 

determinado pela Portaria n. 86/2017 - CA.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 253713 Nr: 5089-95.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Aparecida da Silva Ramos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social -INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o(a) advogado(a) da parte autora para PERICIA designada para o 

dia 25 de Janeiro de 2018 às 09h30min, com o(a) perito(a) Dr(a). Aline 

Bitencourt de Almeida, fazendo-se acompanhar da parte autora, a qual 

deverá portar laudos e receituários médicos que possuir, conforme 

determinado pela Portaria n. 86/2017 - CA.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 254309 Nr: 5325-47.2017.811.0011

 AÇÃO: Medida Cautelar com pedido de tutela antecipada (art. 273 do CPC)

->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Odila Penasso Rius

 PARTE(S) REQUERIDA(S): União Federal

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Caio César Cestari Penasso - 

OAB:18.427-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, RECONHEÇO a incompetência absoluta deste Juízo para 

apreciação e julgamento do feito, razão porque DECLINO da competência 

em favor do Juízo Federal da Subseção Comarca de Cáceres/MT, 

DERTERMINANDO a remessa dos autos ao Juízo competente, 

procedendo-se às baixas e anotações de estilo.P.R.I.C. CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário.ÀS PROVIDÊNCIAS.Mirassol D’Oeste-MT, 11 de 

dezembro de 2017.Henriqueta Fernanda C. A. F. LimaJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 255035 Nr: 5610-40.2017.811.0011

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: José Edemir Silva de Arruda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Transporte Jaó Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Carlos da Cruz - 

OAB:3535

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cleiton Tubino Silva - 

OAB:5239

 Vistos;

Em atendimento à Carta Precatória, DESIGNO audiência para o dia 

06/02/2018 às 13h30 min.

INTIMEM-SE.

OFICIE-SE ao Juízo deprecante.

CIÊNCIA ao Ministério Público e à DPE.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste-MT, 29 de novembro de 2017.

Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 255423 Nr: 5777-57.2017.811.0011

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jonas Jorges da Cunha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rafael Aparecido da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Erykson Thiago Pereira da 

Silva - OAB:221022/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do Procurador da parte autora para efetuar o pagamento da 

locomoção do Oficial de Justiça, no valor de R$ 100,00 (cem reais), de 

acordo com o provimento 07/2017, por meio do site do TJMT (emissão de 

Guias on-line), (campo diligência) para cumprimento do mandado de 

citação e demais atos, devendo juntar aos autos o comprovante do 

pagamento para posterior cumprimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 254432 Nr: 5379-13.2017.811.0011

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Procedimentos Cautelares->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Admilson Marçal Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudiana Feitosa dos Anjos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Geovani Mendonça de Freitas - 

OAB:11.473-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR o advogado da parte autora para que, em 15 (quinze) dias, 

adeque o feito à nova ritualística, sob pena de extinção anômala.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 255231 Nr: 5674-50.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TELESP - Telecomunicações de São Paulo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): O Municipio de Mirassol D'Oeste-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: UILLERSON FERREIRA DA SILVA 

- OAB:20972/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado do autor para que efetue o deposito referente a 

diligencia do Oficial de Justiça para cumprimento do mandado de 

Cumprimento de Liminar e citação. Devendo emitir as guias no site do 

Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br) no banner emissão de guias. 

Enviando o comprovante de deposito para posterior cumprimento do 

mandado. Informo que a efetivação do pagamento da guia se dará até 48 

horas do efetivo recolhimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 237567 Nr: 1561-87.2016.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Coop. de Cred. de Livre Admissão de Assoc. do 

Sudoeste de MT - Sicredi Sudoeste

 PARTE(S) REQUERIDA(S): D F Manoel Pneus ME, Douglas Ferreira Manoel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:9708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado do autor para que efetue o deposito referente a 

diligencia do Oficial de Justiça para cumprimento do mandado de Intimação. 

Devendo emitir as guias no site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br) 

no banner emissão de guias. Enviando o comprovante de deposito para 

posterior cumprimento do mandado. Informo que a efetivação do 

pagamento da guia se dará até 48 horas do efetivo recolhimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 215422 Nr: 2922-13.2014.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maurilio Souza Rodrigues, José de Souza Rodrigues, 

Armando de Souza Rodrigues, Claudevino de Souza Rodrigues, Sergio de 

Souza Rodrigues, Edmilson de Souza Rodrigues, Marcelo de Souza 

Rodrigues, Adriana Rodrigues Alves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Aparecida Alves de 

Oliveira Leite - OAB:3480-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora para que se manifeste acerca das 

petições de fls. 156/158 e 168-v, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 250119 Nr: 3090-10.2017.811.0011

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Hiper JN - Materiais para Construção Ltda, Claiton Frioso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudeomar Martins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juliana Fernandes Sá - 

OAB:16.655

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado do autor para que efetue o deposito referente a 

diligencia do Oficial de Justiça para cumprimento do mandado de Citação. 

Devendo emitir as guias no site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br) 

no banner emissão de guias. Enviando o comprovante de deposito para 

posterior cumprimento do mandado. Informo que a efetivação do 

pagamento da guia se dará até 48 horas do efetivo recolhimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 252125 Nr: 4150-18.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fransuelo Ferrai dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rafael Almeida Tamandaré 

Novaes - OAB:19.946

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o(a) advogado(a) da parte AUTORA para providenciar o 

recolhimento de guia de distribuição de carta precatória, que será 

encaminhada à comarca OSASCO/SP, com a finalidade de intimação da 

parte requerida, devendo juntar aos autos os originais das guias e 

comprovantes de recolhimento, para posterior envio a comarca 

deprecada, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 238263 Nr: 1906-53.2016.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: Wanderlane Cavalcante do Carmo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Companhia de Habitação Popular do Estado de 

Mato Grosso, Elonet Habitação, MT Fomento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wagner Peruchi de Matos - 

OAB:9865

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNA SAVINA ANDRADE 

TORRES - OAB:38172, GILBERTO RODRIGO RODRIGUES DOS SANTOS - 

OAB:10028, MARCELA REGINA DE ALMEIDA FREITAS - OAB:9454, 

ROSEANY BARROS DE LIMA - OAB:7959, Silvânia Gonçalves Lopes - 

OAB:33554/DF

 Intimar os advogados da parte requerida Eloneth Habitação Consultoria e 

Assessoria Empresarial Ltda, para que apresente contestação nos autos, 

tendo em vista a r. Determinação de fls. 178, bem como para cientificar-lhe 

da audiência de instrução e julgamento designada para o dia 07/03/2018, 

às 15h30.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000226-79.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA SANTINA ANDRADE DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Henrique Luiz de Souza Carvalho Domingues OAB - GO0024720A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Dispensado o relatório nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/1995. 

Cuida-se de ação de conhecimento – rito da Lei 9.099/95 – em que a parte 

autora aduz que embora nunca tenha utilizado os serviços da reclamada, 

tivera seu nome negativado em razão de um suposto contrato celebrado 

sob nº 0302944286, no valor de R$ 109,16 (cento e nove reais e 

dezesseis centavos), o que resultou na indevida inserção de seu nome no 

cadastro de inadimplentes. Citado o requerido compareceu em sede de 

audiência de conciliação, apresentando contestação. Instada, a autora 

apresentou impugnação à contestação. No mérito, o pedido inicial deve ser 

julgado improcedente. Prefacialmente, a preliminar consubstanciada na 

alegada ausência de interesse processual, uma vez que a parte autora 

teria procurado diretamente o Poder Judiciário, deixando de lado, por 

conseguinte, a via administrativa, não resiste ao princípio da 

inafastabilidade do controle jurisdicional. Cumpre destacar ainda que a 

reclamante colaciona entendimento jurisprudencial do Direito Previdenciário 

o qual, de fato, prescinde de exaurimento na via administrativa. Portanto, 

INDEFIRO a questão isagógica, de modo que o procedimento deve ter 

curso normal independentemente de qualquer apreciação administrativa do 

pedido incrustado na exordial. Convém assinalar que o processo está apto 

a julgamento, não havendo a necessidade de realização de provas em 

audiência. O C. Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou sobre a 

questão, asseverando que “presentes as condições que ensejam o 

julgamento antecipado da causa, é dever do juiz, e não mera faculdade, 

assim proceder.” (STJ, 4ª Turma, REsp 2.833-RJ, Rel. Min. Sálvio de 

Figueiredo, j. em 14.08.90, DJU de 17.09.90, p. 9.513). Ab initio, destaco 

que a presente lide deve ser solucionada à luz do Código de Defesa do 

Consumidor, cujas normas são de ordem pública e de interesse e função 

social, de natureza cogente, como disposto no artigo 1º da legislação 

consumerista, que reconhece no consumidor a parte mais fraca na 

relação de consumo, afastando, assim, a igualdade formal das partes, tal 

como capitulada no Código Civil e outras leis, para acolher a 

vulnerabilidade do consumidor. No caso dos autos, a aplicabilidade das 

normas consumeristas se dá em razão do disposto nos artigos 17 e 29, 

ambos do Código de Defesa do Consumidor, que abrange no conceito de 

consumidor todas as vítimas do evento danoso, bem como todas as 

pessoas expostas às práticas nele previstas, caso dos autos: Art. 17. 

Para os efeitos desta Seção, equiparam-se aos consumidores todas as 

vítimas do evento. Art. 29. Para os fins deste Capítulo e do seguinte, 

equiparam-se aos consumidores todas as pessoas determináveis ou não, 

expostas às práticas nele previstas. Destaco, ainda, que a 

responsabilidade da ré é de natureza objetiva, nos termos do artigo 14 do 

Código de Defesa do Consumidor, ou seja, tratando de responsabilidade 

objetiva, basta ao consumidor demonstrar o ato ilícito, o dano e o nexo de 

causalidade. Não obstante os argumentos lançados na exordial, denoto 

que o autor não logrou em demonstrar o fato constitutivo de seu direito, 

mesmo com a inversão do ônus da prova deferido em seu favor, visto 

que, ao requerido caberia demonstrar que a autora não realizou as provas 

que alega ter feito na inaugural, ao passo que caberia à autora comprovar 

que o fez, sendo que nos autos quem se desincumbiu do encargo fora a 

parte reclamada. Explico. Em que pese os argumentos exposto pelo autor, 

verifico que a empresa ré acostou aos autos o áudio, no qual a parte 

autora confirma a contratação dos serviços ofertados pela ré de pacote 

mensal no valor fixo de R$ 35,99 (trinta e cinco reais e noventa e nove 

centavos), bem como as três faturas que corresponde ao valor total da 

negativação posta, no valor de 109,16 (cento e nove reais e dezesseis 

centavos), referente ao contrato nº 0302944286. Imperioso destacar, que 

no referido áudio a requerente se identifica como a titular da linha 

telefônica, o que afasta a alegação de que a contratação foi efetivada por 

terceiro, já que inexiste informação de que o autor perdeu seus 

documentos pessoais. Ademais, cumpre destacar que, embora a 

reclamante alegue ser a prova em voga ilícita, tal não merece acolhimento, 

posto que se cuida de informação inclusive de fácil acesso à autora, 

sendo que a mesma é corriqueiramente utilizada como meio de prova, 

conforme entendimento jurisprudencial, além de que a requerente não 

incitou qualquer outro fato que desabonasse a ligação. Cumpre ainda 

destacar que, embora a autora aduza que a reclamada não juntara aos 

autos prova do débito no valor de 109,16 (cento e nove reais e dezesseis 

centavos), com o olhar volvido as três atuas telefônicas juntadas aos 

autos em consonância com as informações postas da negativação de seu 

nome, é possível extrair que a soma das contas em voga totaliza o valor 

da constrição efetivada, sendo que todas estão registradas no mesmo 

contrato, qual seja, nº 0302944286. Vê-se, pois, que caberia à autora a 

comprovação do fato constitutivo do direito alegado, conforme a dicção do 

artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, mesmo com a inversão do 

ônus da prova. Nesta senda, em análise ao conjunto probatório existente 

nos autos, verifico a ausência de prova cabal e robusta acerca dos fatos 

alegados pela autora, sendo perfeitamente lícita a conduta da demandada, 

posto que agiu em exercício regular de seu direito quando diante da 

inadimplência, insere os dados nos órgãos de proteção ao crédito. Nesse 

sentido: “RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA 

ANTECIPADA. COBRANÇA POR SERVIÇO NÃO CONTRATADO. ?

BLOQUEIO PROGRAMADO?. CD DE ÁUDIO QUE COMPROVA A 

CONTRATAÇÃO. COBRANÇAS DEVIDAS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA 

MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO., decidem os Juízes 

integrantes da 3ª Turma Recursal do Estado do Paraná, por unanimidade 

de votos, CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO, nos exatos 

termos deste vot (TJPR - 3Âª Turma Recursal em Regime de ExceÃ§Ã£o - 

Decreto JudiciÃ¡rio nÂº 103-DM - 0017657-89.2014.8.16.0018/0 - Maringá 

- Rel.: Liana de Oliveira Lueders - - J. 21.09.2015)” “RECURSO 

INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. 

COBRANÇA POR SERVIÇO NÃO CONTRATADO. ?SERVIÇOS DE 

TERCEIROS?. VALOR COBRADO A TÍTULO DE PROVEDOR DE INTERNET. 

DEVIDO. CONTRATAÇÃO SOLICITADA PELO RECLAMANTE. CD DE ÁUDIO 

QUE COMPROVA A EXISTÊNCIA DE MAIS DE UMA LINHA TELEFÔNICA 

VINCULADA AO SERVIÇO DE INTERNET. COBRANÇAS DEVIDAS. 

SENTENÇA REFORMADA. PEDIDO IMPROCEDENTE.Recurso conhecido e 

provido. , decidem os Juízes integrantes da 1ª Turma Recursal do Estado 

do Paraná, por unanimidade de votos, CONHECER DO RECURSO E 

DAR-LHE PROVIMENTO, para o fim de julgar totalmente improcedente os 

pedidos iniciais, mantendo-se a sentença em relação ao pedido contrapost 

(TJPR - 1Âª Turma Recursal - 0012770-22.2013.8.16.0075/0 - CornÃ©lio 

ProcÃ³pio - Rel.: Liana de Oliveira Lueders - - J. 10.02.2015)” “TELEFONIA 

– PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – NÃO 

RECONHECIMENTO – ÁUDIO JUNTADO PELA REQUERIDA A FIM DE 

COMPROVAR A CONTRATAÇÃO VIA AUTOATENDIMENTO QUE NÃO 

RESTOU ESPECIFICAMENTE IMPUGNADO PELO AUTOR – CONTRATAÇÃO 

QUE RESTOU INCONTROVERSA – PEDIDOS IMPROCEDENTES – 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA. Apelação parcialmente provida. TJ-SP 

-  A p e l a ç ã o  :  A P L  1 0 3 2 3 5 4 9 6 2 0 1 6 8 2 6 0 1 0 0  S P 

1032354-96.2016.8.26.0100, Orgão Julgador 36ª Câmara de Direito 
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Privado, Publicação 27/04/2017, Julgamento 27 de Abril de 2017, Relator 

Jayme Queiroz Lopes)” “Ação declaratória c/c indenizatória - Contrato de 

administração de cartão de crédito - Pedido fundamentado na alegação da 

autora de não celebração do contrato e negativação de seu nome no 

cadastro de devedores - Juntada de CD contendo o áudio da contratação 

após a contestação - Possibilidade - Mídia digital trazida aos autos antes 

do encerramento da instrução processual, observado o princípio do 

contraditório e sem demonstração de má-fé processual do réu - Autora 

que não impugna os dados constantes do CD - Contratação demonstrada - 

Recurso improvido. (TJ-SP - Apelação : APL 00163509420138260006 SP 

0016350-94.2013.8.26.0006, Orgão Julgador 16ª Câmara de Direito 

Privado, Publicação 31/10/2015, Julgamento 20 de Outubro de 2015, 

Relator Miguel Petroni Neto)” Desta forma, inexistindo prova mínima quanto 

aos fatos arguidos na inicial, forçoso é a improcedência da ação. Diante 

do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial, o que faço com 

fundamento no artigo 487, I do Código de Processo Civil. DEIXO de 

condenar a autora em custas e despesas processuais, bem assim em 

honorários advocatícios por serem indevidos em primeiro grau de 

jurisdição, nos termos do artigo 54 da Lei 9.099/95 (O acesso ao Juizado 

Especial independerá, em primeiro grau de jurisdição, do pagamento de 

custas, taxas ou despesas). Aguarde o lapso temporal devido para 

interposição de eventual recurso. Transcorrido in albis e certificando o 

trânsito em julgado, arquive-se. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Após, arquivem-se. Mirassol D’Oeste/MT, 13 de dezembro de 

2017. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000176-53.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA SILVA RAMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA FERNANDES SA OAB - MT0016655A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SUPERMERCADO CAPIXABA LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS OAB - MT0015401A (ADVOGADO)

 

Vistos. RECEBO os embargos aclaratórios, eis que tempestivos. Diante do 

natural caráter infringente[1] dos embargos declaratórios, em observância 

aos princípios do contraditório e ampla defesa, nos termos do art. 1.023, 

§2º, do CPC, INTIME-SE a parte contrária para que, querendo, se 

manifeste, no prazo de 05 (cinco) dias. Após, CONCLUSOS. CUMPRA-SE. 

ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D´Oeste/MT, 14 de dezembro de 2017. 

(assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito 

[1] Em qualquer caso em que os embargos possam assumir caráter 

infringente – seja no cumprimento de sua normal função, seja no seu 

emprego atípico –, antes de decidi-los o julgador deve ouvir a parte 

contrária no prazo de cinco dias (art. 1.023, § 2.º) Acessado em 

2 5 / 0 5 / 2 0 1 7 : 

http://www.migalhas.com.br/dePeso/16,MI236300,61044-Embargos+de+d

eclaracao+efeitos+no+CPC15.
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ELIZANGELA MARIA MONASKI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILSON CARLOS FERREIRA OAB - MT0014391A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GLAUCIA GALLO PEREIRA NEGOCIOS - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO JUNIO DOS SANTOS OAB - SP218246 (ADVOGADO)

JULIANA FERNANDES SA OAB - MT0016655A (ADVOGADO)

 

Vistos. RECEBO os embargos aclaratórios, eis que tempestivos. Diante do 

natural caráter infringente[1] dos embargos declaratórios, em observância 

aos princípios do contraditório e ampla defesa, nos termos do art. 1.023, 

§2º, do CPC, INTIME-SE a parte contrária para que, querendo, se 

manifeste, no prazo de 05 (cinco) dias. Após, CONCLUSOS. CUMPRA-SE. 

ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D´Oeste/MT, 14 de dezembro de 2017. 

(assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito 

[1] Em qualquer caso em que os embargos possam assumir caráter 

infringente – seja no cumprimento de sua normal função, seja no seu 

emprego atípico –, antes de decidi-los o julgador deve ouvir a parte 

contrária no prazo de cinco dias (art. 1.023, § 2.º) Acessado em 

2 5 / 0 5 / 2 0 1 7 : 

http://www.migalhas.com.br/dePeso/16,MI236300,61044-Embargos+de+d

eclaracao+efeitos+no+CPC15.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000228-49.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

SOLANGE MENDES PEREIRA SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Henrique Luiz de Souza Carvalho Domingues OAB - GO0024720A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Vistos. Cuida-se de ação de conhecimento – rito da Lei 9.099/95 – em que 

a parte autora aduz que embora utilize os serviços da reclamada, 

desconhece totalmente o débito que ensejou a negativação de seu nome, 

qual seja, contrato sob nº 0259181226, no valor de R$ 120,91 (Cento e 

vinte reais e noventa e um centavos). Citado o requerido compareceu em 

sede de audiência de conciliação, apresentando contestação. A autora 

apresentou impugnação à contestação, rechaçando os argumentos 

lançados pela reclamada, pugnando pela procedência do feito. É o breve o 

relatório, em que pese previsão do artigo 38, da Lei 9.099/1995. No mérito, 

o pedido inicial deve ser julgado procedente. Ab initio, destaco que a 

presente lide deve ser solucionada à luz do Código de Defesa do 

Consumidor, cujas normas são de ordem pública e de interesse e função 

social, de natureza cogente, como disposto no artigo 1º da legislação 

consumerista, que reconhece no consumidor a parte mais fraca na 

relação de consumo, afastando, assim, a igualdade formal das partes, tal 

como capitulada no Código Civil e outras leis, para acolher a 

vulnerabilidade do consumidor. No caso dos autos, a aplicabilidade das 

normas consumeristas se dá em razão do disposto nos artigos 17 e 29, 

ambos do Código de Defesa do Consumidor, que abrange no conceito de 

consumidor todas as vítimas do evento danoso, bem como todas as 

pessoas expostas às práticas nele previstas, caso dos autos: Art. 17. 

Para os efeitos desta Seção, equiparam-se aos consumidores todas as 

vítimas do evento. Art. 29. Para os fins deste Capítulo e do seguinte, 

equiparam-se aos consumidores todas as pessoas determináveis ou não, 

expostas às práticas nele previstas. Destaco, ainda, que a 

responsabilidade da ré é de natureza objetiva, nos termos do artigo 14 do 

Código de Defesa do Consumidor, ou seja, tratando de responsabilidade 

objetiva, basta ao consumidor demonstrar o ato ilícito, o dano e o nexo de 

causalidade. Analisando os autos, verifico que a parte autora comprovou 

a cobrança e negativação indevida do seu nome pela requerida, 

consoante se observa dos documentos acostados a inicial, pelo contrato 

sob nº 0259181226, no valor de R$ 120,91 (Cento e vinte reais e noventa 

e um centavos), mesmo nunca tendo utilizado dos serviços dessa, 

inexistindo relação jurídica entre elas, ficando evidente que a negativação 

em voga fora totalmente descabida e ilegal. A requerida sustenta a 

existência do débito acostando telas de sistema apresentadas, com o fim 

de corroborar as alegações. Todavia, como é sabido, tais telas são 

inservíveis para tal fim, uma vez que produzidas de forma unilateral e 

facilmente manipuladas. Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados: 

“RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

CONTRATAÇÃO DE TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO (PIC) C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS. PROVA NEGATIVA. AUSÊNCIA DE 

DEMONSTRAÇÃO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DA REGULARIDADE 

DA CONTRATAÇÃO. ÔNUS QUE LHE INCUMBIA, NOS MOLDES DO ART. 

333, II DO CPC. TELAS SISTÊMICAS, POR SI SÓ, NÃO POSSUEM O 

CONDÃO DE COMPROVAR A CONTRATAÇÃO. PROVAS PRODUZIDAS 

UNILATERALMENTE. SENTENÇA REFORMADA. Recurso provido. Diante do 

exposto, resolve esta Turma Recursal, por unanimidade de votos, 

conhecer do recurso interposto e, no mérito, julgar provido, nos exatos 

termos do voto” (TJPR - 2ª Turma Recursal - 0014806-97.2014.8.16.0173/0 

-Umuarama - Rel.: Marcelo de Resende Castanho - - J. 14.09.2015). 

“CÍVEL. RECURSO INOMINADO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DO NOME DO 

CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE JUNTADA DO CONTRATO. ÔNUS DA 

INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DÍVIDA INEXÍGIVEL. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO 
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NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. 1. 

Na ausência de comprovação efetiva quanto à existência de parcelas sem 

pagamento, temse como inexigível qualquer cobrança, bem assim, indevida 

a anotação do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito em 

decorrência de um inadimplemento que não pode lhe ser imputado. 

Anotese que os documentos juntados aos autos são telas sistêmicas 

unilaterais da instituição financeira inaptas a comprovar o número de 

parcelas contratadas. 2. Sentença confirmada pelos próprios 

fundamentos. Recurso 1 conhecido e desprovido. Recurso adesivo não 

conhecido. Ante o exposto, esta Turma Recursal resolve, por unanimidade 

de votos, NÃO CONHECER do recurso adesivo, e CONHECER E NEGAR 

PROVIMENTOo recurso da reclamada, nos exatos termos do voto”. (TJPR - 

2ª Turma Recursal - 003910461.2013.8.16.0021/0 - Cascavel - Rel.: Rafael 

Luis Brasileiro Kanayama - - J. 12.03.2015) Ora, este juízo não pode 

considerar como prova hábil à demonstrar a existência de relação jurídica 

entre as partes informações que são reproduzidas apenas em seu próprio 

sistema, pois são de fácil manipulação e manuseio de forma unilateral, 

cabendo-lhe trazer aos autos documentos idôneos, o que não é o caso do 

presente feito. Desta feita, restou devidamente demonstrado a cobrança 

indevida, visto que a requerida não se desincumbira do ônus de provar a 

legalidade da cobrança, não sendo crível cobrar da autora, hipossuficiente 

em relação à reclamada, prova diabólica, pois não há como comprovar que 

não utilizou dos serviços ora cobrados. Por derradeiro, embora o 

requerido afirme que havendo fraude, não concorrera para a sua 

concretização, tal não o exime da responsabilidade, pois depositar no 

consumidor a responsabilidade por vícios ou defeitos na prestação de 

serviços se configura inapropriada, tendo em vista que o usuário não 

pode ser lesado por falha dos terceiros. In casu, a inexistência de débito 

restou comprovada nos autos, considerando que a parte nunca contratou 

com a requerida, ficando clarividente que tal fora celebrado mediante 

fraude praticada por terceiros e, neste caso, a fraude, ao integrar o risco 

da atividade comercial, caracteriza fortuito interno e, nessa ordem, não 

possui habilidade técnica para configurar a excludente de 

responsabilidade civil por culpa de terceiro, na forma do art. 14, § 3º, II, da 

Lei 8.078/90 - o Código de Defesa do Consumidor, tal como pleiteia a 

reclamada. Acerca do caso fortuito, sua previsão legal encontra-se 

insculpida no art. 393, parágrafo único, do Código Civil, ao passo que a 

excludente de responsabilidade por ato de terceiros está prevista no art. 

14, § 3º, II, da Lei 8.078/90, vejamos: “Art. 393. O devedor não responde 

pelos prejuízos resultantes de caso fortuito ou força maior, se 

expressamente não se houver por eles responsabilizado. Parágrafo único. 

O caso fortuito ou de força maior verifica-se no fato necessário, cujos 

efeitos não era possível evitar ou impedir.” “Art. 14. O fornecedor de 

serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos. § 3° O fornecedor de serviços só 

não será responsabilizado quando provar: II - a culpa exclusiva do 

consumidor ou de terceiro.” No presente feito, verifica-se que se trata de 

fortuito interno, o qual não enseja a excludente de responsabilidade da 

requerida, conforme já dito alhures, uma vez que deveria ter agido com 

prudência ao celebrar contratos apenas mediante apresentação de dados 

pessoais da parte, sem confirmar se de fato era ela a contratante, 

atuando ao seu próprio risco comercial. Nesse sentido: “JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

CUMULADA COM DANOS MORAIS. CONTRATO DE TELEFONIA MÓVEL 

CELEBRADO MEDIANTE FRAUDE. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO 

DE INADIMPLENTES. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VALOR. 

REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DE COBRANÇA 

INDEVIDA. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO. 1. Acórdão 

elaborado em conformidade com o disposto no art. 46 da Lei 9.099/1995, e 

arts. 12, inciso IX, 98 e 99 do Regimento Interno das Turmas Recursais. 2. 

Cuidam os presentes autos de pedido declaratório de inexistência de 

débito, cumulado com indenização por danos morais, ao fundamento de 

que o recorrido possui uma linha telefônica administrada pela recorrente 

(84**-**17), cujos valores nunca superavam os R$ 60,00 (sessenta reais) 

mensais, contudo, foi-lhe enviada fatura relativa a outro número (85**-

**33), no valor de R$ 10.841,03 (dez mil, oitocentos e quarenta e um reais 

e três centavos), sendo que, segundo afirma, jamais firmou contrato 

relativo a tal linha. Em face da dívida, os serviços relativos à sua linha 

(84**-**17) foram suspensos e seu nome negativado. Assim, pleiteia o 

restabelecimento da linha afeta ao nº 84**-**17, declaração de inexistência 

de débito relativo ao nº 85**-*33, restituição em dobro de quantia paga, 

retirada de seu nome do cadastro de inadimplentes e reparação por danos 

morais. 3. Entendo assistir razão apenas em parte à recorrente. Quanto à 

inexistência de débito, a prova carreada aos autos indica, claramente, que 

o contrato relativo à linha de telefonia móvel nº 85**-**33 foi celebrado 

mediante fraude praticada por terceiros e, neste caso, a fraude, ao 

integrar o risco da atividade comercial, caracteriza fortuito interno e, 

nessa ordem, não possui habilidade técnica para configurar a excludente 

de responsabilidade civil por culpa de terceiro, na forma do art. 14, § 3º, II, 

da Lei 8.078/90 - o Código de Defesa do Consumidor. No presente caso, a 

fraude gerou a inscrição indevida do nome do recorrido em cadastros 

restritivos de crédito (fls. 29 e 31), devendo este ser indenizado pelos 

danos advindos da falha dos serviços prestados pela recorrente, nos 

termos dos artigos 14, § 1º, e 17 da Lei 8.078/90. 4. É presumível a 

ocorrência de ofensa aos direitos da personalidade, notadamente a honra 

e a dignidade, em razão de indevida inscrição em cadastro de proteção ao 

crédito. Não há necessidade, neste caso, de demonstrar o dano moral, 

pois é decorrente do ilícito já demonstrado. 5. A fixação do valor a título de 

dano moral deve levar em conta critérios doutrinários e jurisprudenciais, 

tais como o efeito pedagógico e inibitório para o ofensor e a vedação ao 

enriquecimento sem causa do ofendido ou empobrecimento do ofensor. 

Ainda, a indenização deve ser proporcional à lesão à honra, à moral ou à 

dignidade do ofendido, às circunstâncias que envolvem o fato, às 

condições pessoais e econômicas dos envolvidos, e à gravidade objetiva 

do dano moral. Destaco que a jurisprudência tem se posicionado fixando 

em valores que variam entre R$ 2.000,00 (Acórdão n.675149, 

20110112106052ACJ, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA 

FONSECA, 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais 

do DF, Data de Julgamento: 30/04/2013, Publicado no DJE: 10/05/2013. 

Pág.: 263) e R$ 8.000,00 (Resp 740968, STJ). Considerando tais 

parâmetros e a gravidade da conduta no caso concreto, entendo 

necessária a redução da indenização para R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 

6. Dispõe o artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do 

Consumidor, que: "o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à 

repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, 

acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano 

justificável." No presente caso, embora tenha ocorrido a cobrança 

indevida, não houve o pagamento para justificar a devolução, muito 

menos, em dobro e, neste caso, deve ser afastada a condenação pela 

cobrança indevida. 7. Assim, conheço do recurso e dou provimento, em 

parte, para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido de 

restituição do valor corresponde à cobrança indevida, eis que não houve 

o pagamento, bem como para reduzir o valor da indenização por danos 

morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Mantidos os demais termos da 

sentença. 8. Sem custas e sem honorários (art. 55 da Lei 9.099/95).(TJ-DF 

- Apelacao Civel do Juizado Especial : ACJ 20140310184749 DF 

0018474-53.2014.8.07.0003, Orgão Julgador 2ª Turma Recursal dos 

Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Publicado no DJE : 19/11/2014 

. Pág.: 418, Julgamento 18 de Novembro de 2014, Relator ANTÔNIO 

FERNANDES DA LUZ)” Constatada, então, a responsabilidade da ré passo 

à análise dos danos reclamados e sua quantificação correlata. Do Dano 

moral A presente questão encontra-se centrada no princípio basilar do 

direito, segundo o qual a ninguém se deve lesar (nominem laedere), o que 

ficou substancialmente realçado no direito brasileiro pela sufragação 

constitucional da indenizabilidade dos danos morais. Em se tratando de 

dano moral, a reparação ocorre se do fato imputado, pelas normas de 

experiência, resultar algum prejuízo aos direitos de personalidade da 

vítima. Revela-se, in casu, o prejuízo moral experimentado, haja vista ser 

patente o abalo emocional por que passa qualquer pessoa nas 

circunstâncias vivenciadas, não sendo necessária a comprovação de 

qualquer outra circunstância, que, se ocorrente, terá reflexo apenas no 

quantum debeatur. Com efeito, o documento juntado na inicial demonstra 

que a autora obtivera seu nome inserido nos órgãos de proteção ao 

crédito por débito decorrido de relação jurídica não mais existente, posto 

que a autora anteriormente, de fato, encontrava-se em mora, contudo, em 

momento posterior efetivou o pagamento dos débitos. Ocorreu que, 

mesmo diante da extinção da mora, pelo pagamento do débito em voga, a 

requerida manteve a negativação do nome da reclamante, medida está 

ilegal e totalmente arbitrária. Assim, apesar da tentativa da ré de se eximir 

da responsabilidade pelos seus atos, a sua responsabilidade, ao contrário 

do que se pretende, ficou demonstrada de forma estreme de dúvidas. 

Conforme resulta da doutrina de José Aguiar Dias, “o conceito de dano é 
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único, e corresponde a lesão de direito”. Vale ressaltar que os danos 

morais abrangem todo sofrimento ou dor experimentados, que não se 

revistam de um caráter de perda pecuniária, mas nasçam de “todo 

atentado à reputação da vítima, à sua autoridade legítima, ao seu pudor, à 

sua segurança e tranqüilidade, ao seu amor-próprio estético, à integridade 

de sua inteligência, a suas afeições, etc”. No dizer de Yussef Said Cahali, 

na realidade, multifacetário e ser anímico, tudo aquilo que molesta 

gravemente a alma humana, ferindo-lhe gravemente os valores 

fundamentais inerentes à sua personalidade ou reconhecidos pela 

sociedade em que está integrado, qualifica-se, em linha de princípio, como 

dano moral; não há como enumerá-los exaustivamente, evidenciando-se 

na dor, na angústia, no sofrimento, na tristeza pela ausência de um ente 

querido falecido; no desprestígio, na desconsideração social, no 

descrédito à reputação, na humilhação pública, no devassamento da 

privacidade; no desequilíbrio da normalidade psíquica, nos traumatismos 

emocionais, na depressão ou no desgaste psicológico, nas situações de 

constrangimento moral. Dentro, pois, da miríade de causas possíveis para 

o dano moral, é indiscutível que a cobrança indevida de valor além do 

contratado, a par de possíveis efeitos patrimoniais, gera induvidosa 

mácula ao conceito de honradez e dignidade do suposto devedor. 

Finalmente, havendo, in casu, o dano moral indenizável e sendo este 

consequência exclusiva da ação injurídica atribuível à requerida, emerge o 

nexo de causalidade entre a culpa e o dano, formando-se o tripé sobre o 

qual se assenta a sua responsabilidade civil. Nesse sentido: 

“CONSUMIDOR. INDENIZATÓRIA. VENDA DE INTERNET 3G. INEXISTÊNCIA 

DE TECNOLOGIA REFERENTE AO SERVIÇO NO MUNICÍPIO DA AUTORA. 

FORNECIMENTO DE 2G. PUBLICIDADE ENGANOSA. INCOMPETÊNCIA DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL AFASTADA. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA 

TÉCNICA. IMPORTÂNCIA COBRADA PELO SERVIÇO COMERCIALIZADO 

NÃO CONDIZ COM O EFETIVAMENTE OFERTADO E PRESTADO. 

AUSÊNCIA DE COBERTURA 3G INCONTESTE. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. 

DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM MANTIDO. 1. Relata a 

autora que contratou serviço de internet 3G - "3G MAIS 600KBPS 

ILIMITADO" - da ré, que veio a apresentar lentidão na velocidade de 

navegação com frequência. Posteriormente, descobriu que no seu 

município não havia disponibilidade de tecnologia 3G, tendo utilizado desde 

o início o modelo 2G, motivo pelo qual realizou o cancelamento do contrato. 

Requereu a juntada de todos os pagamentos feitos por internet e taxas 

efetuados pela autora, bem como a repetição do indébito em dobro pelas 

faturas que pagou valor maior de R$29,90 e a título de danos morais. A 

demanda foi julgada procedente para condenar a ré à devolução em dobro 

dos valores pagos maiores de R$29,90, totalizando R$2.304,84, bem como 

ao pagamento de R$2.500,00 a título de danos extrapatrimoniais. Recorreu 

a parte ré visando à reforma da total da sentença, bem como ao 

acolhimento da preliminar de incompetência do JEC. 2. Preliminarmente, há 

de se ressaltar que o Juizado Especial é competente para o enfrentamento 

da matéria, porquanto a mesma não se mostra complexa. Desnecessária, 

face aos elementos informadores do processo, a realização de perícia 

técnica. Assim, a preliminar suscitada não merece acolhimento. 3. A 

atitude da ré de comercializar internet 2G como se fosse 3G é caso de 

publicidade enganosa, visto que é impensável cogitar que a empresa, 

quando a autora informou o município onde reside no momento da 

contratação, desconhecia o fato de que a tecnologia existente tornava 

inviável o fornecimento de qualquer serviço 3G naquela localidade. 4. 

Inconteste a inexistência de sinal 3G alegada pela parte autora, 

considerando o documento acostado à fl. 82 e a omissão da ré em se 

manifestar no sentido de refutar os argumentos autorais acerca da 

ausência de cobertura na localidade da referida tecnologia. 5. Consoante 

o art. 42, parágrafo único, do CDC, o consumidor cobrado indevidamente 

terá direito à devolução dobrada dos valores, o que se aplica ao caso 

concreto, pois a autora contratou serviço de internet 3G, pagando por 

quantia atinente a essa tecnologia, e posteriormente descobriu que se 

tratava de 2G, inferior, pois, à adquirida no ato da contratação, cuja 

mensalidade certamente seria menos onerosa a ela. Por conseguinte, a 

repetição do indébito em dobro é devida. 6. A fundamentação utilizada 

para a repetição dobrada quanto a serem restituídos os valores maiores 

de R$29,90 não foi rebatida pela ré, sendo, portanto, inconteste. Dessa 

forma, deve ser utilizada como base para a estipulação da importância 

devida. 7. Dessa forma, a situação ultrapassa as bar reiras do mero 

incômodo, dissabor ou contratempos e é passível de indenização pelos 

danos morais. 8. O quantum indenizatório de R$2.500,00, fixado na 

sentença, vai ao encontro dos princípios da razoabilidade e da 

proporcionalidade, bem como a extensão do dano e a condição econômica 

da vítima e do infrator, devendo ser mantido. SENTENÇA MANTIDA PELOS 

PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO IMPROVIDO. (Recurso Cível Nº 

71005016720, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Vivian Cristina Angonese Spengler, Julgado em 27/08/2014)” Passo, na 

oportunidade, à fixação do quantum indenizatório. A jurisprudência pátria 

firmou-se no sentido de moderação no arbitramento dos danos morais, 

cujo valor nunca é exatamente igual à ofensa, mas serve como lenitivo 

para diminuir o sofrimento da vítima e para inibir novas violações por parte 

do ofensor. É certo, contudo, que o valor da indenização por dano moral 

puro não pode ser exacerbado a ponto de ensejar o enriquecimento ilícito, 

nem tampouco irrisório a ponto de incentivar o descaso das pessoas 

físicas ou jurídicas no comedimento de seus atos, fiando-se na 

impunidade. Busca-se, na espécie, fornecer à vítima uma compensação, 

representada por uma comodidade que compense o dano sofrido, no 

mesmo passo em que se aplica uma medida de caráter repressivo e 

preventivo ao responsável pelo dano causado, com eminente função 

educativa a fim de que evite, no futuro, esse tipo de comportamento. 

Leva-se em conta, também, o nível social da vítima e o do causador do 

dano, para que a compensação não resulte inexpressiva para um e inócua 

para a outra, tendo em vista as finalidades reparatórias e compensatórias 

buscadas. Assim, atentando para as doutas e oportunas ponderações 

dos grandes mestres mencionados, assomadas às peculiaridades do 

caso sub examine, fixo a indenização em R$ 7.000,00 (sete mil reais). Pelo 

o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, confirmando a tutela 

alhures deferida, para condenar a parte requerida, ao pagamento de 

indenização pelos danos morais causados ao autor, no valor de R$ 

7.000,00 (sete mil reais), cuja correção monetária deve ser feita pelo 

índice INPC, a partir da presente sentença, nos termos da Sumula 362 do 

Superior Tribunal de Justiça (A correção monetária do valor da 

indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento), e juros 

de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso, julgando extinto o 

presente feito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Ainda, DECLARO INEXISTENTE o negócio jurídico e 

consequentemente o débito ensejador da inserção indevida, devendo a 

Secretaria da Vara oficiar os órgãos de proteção ao crédito acerca da 

inexistência do mencionado débito. DEIXO de condenar a requerida em 

custas e despesas processuais, bem assim em honorários advocatícios 

por serem indevidos em primeiro grau de jurisdição, nos termos do artigo 

54 da Lei 9.099/95 (O acesso ao Juizado Especial independerá, em 

primeiro grau de jurisdição, do pagamento de custas, taxas ou despesas). 

Aguarde o lapso temporal devido para interposição de eventual recurso. 

Transcorrido in albis, certifique-se o trânsito em julgado, e em nada sendo 

requerido pelas partes, ao arquivo com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Após, arquivem-se. 

Mirassol D’Oeste/MT, 13 de dezembro de 2017. (assinado digitalmente) 

Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000096-89.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA ROSA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA TERESA BOUSADA DIAS KOSHIAMA OAB - MT0012685A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Vistos. RECEBO os embargos aclaratórios, eis que tempestivos. Diante do 

natural caráter infringente[1] dos embargos declaratórios, em observância 

aos princípios do contraditório e ampla defesa, nos termos do art. 1.023, 

§2º, do CPC, INTIME-SE a parte contrária para que, querendo, se 

manifeste, no prazo de 05 (cinco) dias. Após, CONCLUSOS. CUMPRA-SE. 

ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D´Oeste/MT, 14 de dezembro de 2017. 

(assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito 

[1] Em qualquer caso em que os embargos possam assumir caráter 

infringente – seja no cumprimento de sua normal função, seja no seu 

emprego atípico –, antes de decidi-los o julgador deve ouvir a parte 

contrária no prazo de cinco dias (art. 1.023, § 2.º) Acessado em 

25/05/2017: 
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http://www.migalhas.com.br/dePeso/16,MI236300,61044-Embargos+de+d

eclaracao+efeitos+no+CPC15.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010251-66.2016.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

EZEQUIAS FERREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

Vistos. RECEBO os embargos aclaratórios, eis que tempestivos. Diante do 

natural caráter infringente[1] dos embargos declaratórios, em observância 

aos princípios do contraditório e ampla defesa, nos termos do art. 1.023, 

§2º, do CPC, INTIME-SE a parte contrária para que, querendo, se 

manifeste, no prazo de 05 (cinco) dias. Após, CONCLUSOS. CUMPRA-SE. 

ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D´Oeste/MT, 14 de dezembro de 2017. 

(assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito 

[1] Em qualquer caso em que os embargos possam assumir caráter 

infringente – seja no cumprimento de sua normal função, seja no seu 

emprego atípico –, antes de decidi-los o julgador deve ouvir a parte 

contrária no prazo de cinco dias (art. 1.023, § 2.º) Acessado em 

2 5 / 0 5 / 2 0 1 7 : 

http://www.migalhas.com.br/dePeso/16,MI236300,61044-Embargos+de+d

eclaracao+efeitos+no+CPC15.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000021-50.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO LAERCIO PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO JOSE DA SILVA OAB - MT0016225A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Vistos. VIVO S.A. manejou os presentes embargos aclaratórios, alegando, 

em apertada síntese, que a sentença proferida fora omissa, uma vez que 

não fundamentou a condenação aos danos morais, ante inexistência de 

fato ensejador do referido dano. Embora devidamente intimada, a 

embargada deixou transcorrer o prazo sem apresentar manifestação. 

Vieram conclusos. Decido. Como de conhecimento, a dicção do artigo 

1.022, inciso I, do CPC permite a promoção dos embargos declaratórios 

para, entre outras hipóteses, dirimir omissão, contradição e erros materiais 

existentes na sentença. Acerca de tal espécie recursal, a despeito da 

controvérsia doutrinária em torno da sua natureza jurídica, destaca o 

doutrinador Daniel Amorim Assumpção Neves (in Manual de Direito 

Processual Civil. 2ed. São Paulo: Método, 2011, p.718-719), mais 

especificamente quanto às hipóteses de cabimento, que: “A omissão 

refere-se à ausência de apreciação de questões relevantes sobre os 

quais o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as 

matérias que deva conhecer de ofício. (...) A obscuridade, que pode ser 

verificada tanto na fundamentação quanto no dispositivo, decorre da falta 

de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza 

jurídica a respeito das questões resolvidas. (...) O terceiro vício que 

legitima a interposição dos embargos de declaração é a contradição, 

verificada sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de 

forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da 

outra.” (negritos originais). Com efeito, não há que se falar em omissão ou 

qualquer outra hipótese do art. 1.022, inciso II do CPC, uma vez que a 

sentença proferida encontra-se devidamente fundamentada, indicando a 

razão da condenação do embargante em danos morais. A questão 

envolve erro ou acerto do Juízo sobre a apreciação do mérito, o que 

reclama outra espécie de recurso para o seu desenrolar. Nesse sentido: 

“Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRETENSÃO DE REEXAME DA 

DECISÃO RECORRIDA. PLEITO DE MODIFICAÇÃO DA CAPITULAÇÃO DA 

DENÚNCIA E DE REANÁLISE DE PROVAS. INVIABILIDADE. REJEIÇÃO. 1. 

Não merecem acolhimento embargos declaratórios que, a pretexto de 

sanar omissões da decisão embargada, traduzem, na verdade, o 

inconformismo do embargante com a conclusão adotada. Precedentes. 2. 

Embargos declaratórios rejeitados. (STF - Inq: 2988 SC, Relator: Min. TEORI 

ZAVASCKI, Data de Julgamento: 04/11/2014, Segunda Turma, Data de 

Publicação: ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-226 DIVULG 17-11-2014 PUBLIC 

18-11-2014)” Ante o exposto, RECEBO os presentes embargos 

declaratórios, e no mérito, DESACOLHO a pretensão neles deduzida e 

JULGO IMPROCEDENTE o pedido da parte embargante, por não haver 

nenhuma contradição na sentença, nos termos do art. 1.022, §1º, inciso I, 

do CPC, razão por que a MANTENHO nos moldes em que prolatada. 

INTIMEM-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 12 de dezembro de 

2017. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000219-87.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDECIR JOSE CASSIANO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Henrique Luiz de Souza Carvalho Domingues OAB - GO0024720A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

Vistos. Cuida-se de ação de conhecimento – rito da Lei 9.099/95 – em que 

a parte autora aduz que embora nunca tenha utilizado os serviços da 

reclamada, tivera seu nome negativado em razão de um suposto contrato 

celebrado sob nº 630195581000015EC, no valor de R$ 1.403,97 (hum mil, 

quatrocentos e três reais e noventa e sete centavos), o que resultou na 

indevida inserção de seu nome no cadastro de inadimplentes. Citado o 

requerido compareceu em sede de audiência de conciliação, 

apresentando contestação. A autora apresentou impugnação à 

contestação, rechaçando os argumentos lançados pela reclamada, 

pugnando pela procedência do feito. É o breve o relatório, em que pese 

previsão do artigo 38, da Lei 9.099/1995. No mérito, o pedido inicial deve 

ser julgado procedente. Convém assinalar que o processo está apto a 

julgamento, não havendo a necessidade de realização de provas em 

audiência. O C. Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou sobre a 

questão, asseverando que “presentes as condições que ensejam o 

julgamento antecipado da causa, é dever do juiz, e não mera faculdade, 

assim proceder.” (STJ, 4ª Turma, REsp 2.833-RJ, Rel. Min. Sálvio de 

Figueiredo, j. em 14.08.90, DJU de 17.09.90, p. 9.513). Ab initio, destaco 

que a presente lide deve ser solucionada à luz do Código de Defesa do 

Consumidor, cujas normas são de ordem pública e de interesse e função 

social, de natureza cogente, como disposto no artigo 1º da legislação 

consumerista, que reconhece no consumidor a parte mais fraca na 

relação de consumo, afastando, assim, a igualdade formal das partes, tal 

como capitulada no Código Civil e outras leis, para acolher a 

vulnerabilidade do consumidor. No caso dos autos, a aplicabilidade das 

normas consumeristas se dá em razão do disposto nos artigos 17 e 29, 

ambos do Código de Defesa do Consumidor, que abrange no conceito de 

consumidor todas as vítimas do evento danoso, bem como todas as 

pessoas expostas às práticas nele previstas, caso dos autos: Art. 17. 

Para os efeitos desta Seção, equiparam-se aos consumidores todas as 

vítimas do evento. Art. 29. Para os fins deste Capítulo e do seguinte, 

equiparam-se aos consumidores todas as pessoas determináveis ou não, 

expostas às práticas nele previstas. Destaco, ainda, que a 

responsabilidade da ré é de natureza objetiva, nos termos do artigo 14 do 

Código de Defesa do Consumidor, ou seja, tratando de responsabilidade 

objetiva, basta ao consumidor demonstrar o ato ilícito, o dano e o nexo de 

causalidade. Analisando os autos, verifico que a parte autora comprovou 

a cobrança e negativação indevida do seu nome pela requerida, 

consoante se observa dos documentos acostados a inicial, mesmo nunca 

tendo utilizado dos serviços dessa. A requerida sustenta a existência do 

débito, contudo, não acostou quaisquer provas com o fim de corroborar 

as alegações vertidas, ou seja, não se desincumbiu do ônus que lhe 

cabia, porquanto ter sido deferida a inversão do ônus da prova, se 

limitando a meras alegações de ter exercido apenas seu direito 

regularmente. Nesse sentido: “RESPONSABILIDADE CIVIL. TELEFONIA. 

INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO PÚBLICO RESTRITIVO DE CRÉDITO. 

RÉ QUE NÃO LOGROU ÊXITO EM COMPROVAR A LEGALIDADE DA 
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NEGATIVAÇÃO. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. Tratando-se de 

relação consumerista, por força da inversão do ônus da prova, cabe à 

parte ré a prova de que a inscrição do nome do autor no rol de 

inadimplentes foi devida, sob pena de acolhimento do pleito inicial 

condenatório. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. VALOR QUE 

DEVE ATENDER ÀS FINALIDADES DO INSTITUTO INDENIZATÓRIO. 

MAJORAÇÃO PARA R$ 20.000,00, EM ATENÇÃO AO SEU CARÁTER 

REPRESSIVO-PEDAGÓGICO E EM CONSONÂNCIA COM O ENTEDIMENTO 

ADOTADO POR ESTA CÂMARA. O valor da indenização a ser arbitrada 

deve seguir critérios de razoabilidade e proporcionalidade, mostrando-se 

efetivo à repreensão do ilícito e à reparação do dano, sem, em 

contrapartida, constituir enriquecimento ilícito. JUROS DE MORA E 

CORREÇÃO MONETÁRIA EM RELAÇÃO AO VALOR DA VERBA 

INDENIZATÓRIA. MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA. POSSIBILIDADE DE 

CORREÇÃO EX OFFICIO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NON 

REFORMATIO IN PEJUS. TERMO INICIAL E ÍNDICES APLICÁVEIS. TAXA 

SELIC. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. REDEFINIÇÃO EX OFFICIO. 1. "Os 

juros de mora constituem matéria de ordem pública e a alteração de seu 

termo inicial, de ofício, não configura reformatio in pejus".(STJ, AgRg no 

REsp n. 1086197/SP, rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, j. 28.6.11). 2. 

Sobre o valor da indenização por dano moral devem incidir juros de 1% ao 

mês (art. 406 do CC) desde a data do evento danoso, na forma da Súmula 

n. 54 do STJ, até a data do arbitramento - março inicial da correção 

monetária, nos termos da Súmula n. 362 do STJ -, quando então deverá 

incidir a Taxa Selic, que compreende tanto os juros como a atualização da 

moeda. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PRETENDIDA DEVOLUÇÃO EM DOBRO. 

POSSIBILIDADE. COBRANÇA INDEVIDA E PAGAMENTO DOS VALORES 

EM EXCESSO. RESTITUIÇÃO DEVIDA. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO 

CDC. A partir do momento em que restou compr [...] (TJ-SC - Apelação 

Cível : AC 20120780569 SC 2012.078056-9, Orgão Julgador Segunda 

Câmara de Direito Público Julgado, Julgamento 30 de Setembro de 2013, 

Relator Francisco Oliveira Neto)” Desta feita, restou devidamente 

demonstrado a cobrança indevida, visto que a requerida não se 

desincumbira do ônus de provar a legalidade da cobrança, não sendo 

crível cobrar da autora, hipossuficiente em relação à reclamada, prova 

diabólica, pois não há como comprovar que não utilizou dos serviços ora 

cobrados. Constatada, então, a responsabilidade da ré passo à análise 

dos danos reclamados e sua quantificação correlata. Do Dano moral No 

caso, contudo, ainda que reste configurada a responsabilidade do réu 

pela inscrição indevida oriunda de contratação fraudulenta, razão não 

assiste ao autor quanto ao dever ressarcitório. Com efeito, a atual 

orientação do Colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a 

existência de um único outro registro regular contra o devedor obsta a 

concessão de indenização por danos morais, em decorrência de indevido 

protesto ou qualquer inscrição em cadastros de restrição creditícia, que, 

por força da preexistência de legítima anotação, não aumenta o descrédito 

contra sua pessoa, por parte de terceiros, assim como não macula a sua 

honra. Observe: "Direito processual civil e bancário. Recurso especial. 

Ação de compensação por danos morais. Inscrição em cadastro de 

proteção ao crédito sem prévia notificação. Dano moral reconhecido, salvo 

quando já existente inscrição desabonadora regularmente realizada, tal 

como ocorre na hipótese dos autos. I- Julgamento com efeitos do art. 

543-C, § 7º, do CPC. - Orientação: A ausência de prévia comunicação ao 

consumidor da inscrição do seu nome em cadastros de proteção ao 

crédito, prevista no art. 43 , §2º do CDC, enseja o direito à compensação 

por danos morais, salvo quando preexista inscrição desabonadora 

regularmente realizada. Vencida a Min. Relatora quanto ao ponto. II- 

Julgamento do recurso representativo. - Não se conhece do recurso 

especial quando o entendimento firmado no acórdão recorrido se ajusta ao 

posicionamento do STJ quanto ao tema. Súmula n.º 83/STJ. Recurso 

especial não conhecido." (STJ - REsp. 1.062.336/RS, Relatora Ministra 

NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, in DJe de 12.05.2009). 

Consolidando tal orientação, a Segunda Seção daquele tribunal superior, a 

quem compete a uniformização da interpretação das leis federais, 

aprovou, em sessão realizada em 27.5.2009, a Súmula n. 385, publicada 

no DJe de 8.6.2009 p.p., com o seguinte teor: "Súmula 385 - "Da anotação 

irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por 

dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao 

cancelamento. No caso, infere-se do documento acostado a inicial, que, 

ao tempo da negativação do nome do autor levada a efeito pelo requerido, 

já existiam outros apontamentos em seu nome, realizados por 

empresas/instituições distintas. Assim, embora o autor afirme que tais 

apontamentos também eram irregulares e que existem demandas judiciais 

ajuizadas por tal motivo, a ilegitimidade do débito ou o questionamento 

acerca de sua licitude não foram igualmente comprovadas. Dessa forma, o 

requerente só faria jus à indenização caso comprovasse, com a certeza 

necessária, que todas as inscrições anteriores nos cadastros de 

inadimplentes eram ilegítimas. Como não o fez, não há como acolher sua 

pretensão, pois as inscrições feitas em seu nome têm presunção de 

legitimidade, até prova em contrário. Nesse sentido: “AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS - CONTRATO CELEBRADO POR ESTELIONATÁRIO - 

INSCRIÇÃO INDEVIDA - RESPONSABILIDADE DO RÉU - APONTAMENTO 

PREEXISTENTE EM NOME DA PARTE AUTORA - DANO MORAL - 

INEXISTÊNCIA - Restando devidamente comprovada a fraude realizada por 

terceira pessoa, que efetuou a contratação em nome do autor, deve a 

fornecedora de serviços ser responsabilizada por eventuais prejuízos 

causados, em razão da sua atividade. - Da anotação irregular em cadastro 

de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando 

preexistente legítima inscrição (Súmula 385, do STJ). A negativação 

anterior no cadastro de inadimplentes presume-se legítima até que haja 

prova em contrário”. (TJMG - Apelação Cível 1.0024.11.272788-8/001, 

Relator(a): Des.(a) Domingos Coelho , 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 

06/07/2016, publicação da súmula em 14/07/2016) Importante ressaltar 

que a Súmula 385 do STJ não apresenta qualquer ressalva quanto a sua 

aplicação apenas quando em discussão o cumprimento ou não do art. 43, 

§2º, do CDC, que exige prévia comunicação ao devedor sobre a 

negativação. Assim, havendo prova de que o autor é devedor contumaz, a 

inclusão de seu nome nos cadastros de proteção ao crédito pelo réu, 

ainda que indevida, não violou a honra ou bom nome na praça porque já 

negativado anteriormente. Isso porque, a moral de uma pessoa é una e 

indivisível, não podendo ser fragmentada, a ponto de considerar, que seus 

antecedentes não a tenham maculado e que somente o ato do requerido é 

que produziu tal efeito. Portanto, havendo demonstração de apontamentos 

restritivos anteriores ao ora questionado, sem que tenha sido devidamente 

comprovada a irregularidade de todos eles, não há que se falar em 

reparação por danos morais. Por todo o exposto, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido inicial tão somente para declarar a inexistência do 

débito, devendo o réu excluir a inscrição do nome do autor nos cadastros 

de proteção ao crédito referente à dívida discutida nos autos, confirmando 

a liminar outrora deferida, julgando extinto o feito, com fundamento no 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. DEIXO de condenar a 

requerida em custas e despesas processuais, bem assim em honorários 

advocatícios por serem indevidos em primeiro grau de jurisdição, nos 

termos do artigo 54 da Lei 9.099/95 (O acesso ao Juizado Especial 

independerá, em primeiro grau de jurisdição, do pagamento de custas, 

taxas ou despesas). Aguarde o lapso temporal devido para interposição 

de eventual recurso. Transcorrido in albis, certifique-se o trânsito em 

julgado, e em nada sendo requerido pelas partes, ao arquivo com as 

baixas e anotações de estilo. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Após, arquivem-se. Mirassol D’Oeste/MT, 13 de dezembro de 

2017. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000235-41.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

EDVALDO MENDES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Henrique Luiz de Souza Carvalho Domingues OAB - GO0024720A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

Vistos. Cuida-se de ação de conhecimento – rito da Lei 9.099/95 – em que 

a parte autora aduz que embora nunca tenha utilizado os serviços da 

reclamada, tivera seu nome negativado em razão de suposto contrato 

celebrado sob nº 567745401000004FI, no valor de R$ 215,86 (Duzentos e 

quinze reais e oitenta e seis centavos), razão pela qual requer a 

declaração de inexistência do débito, com a condenação da reclamada ao 

pagamento dos danos morais suportados pela indevida negativação. 

Citado o requerido compareceu em sede de audiência de conciliação, 
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apresentando contestação. Instada, a autora apresentou impugnação à 

contestação, requerendo a procedência da demanda. É o breve o 

relatório, em que pese previsão do artigo 38, da Lei 9.099/1995. No mérito, 

o pedido inicial deve ser julgado procedente. Prefacialmente, a preliminar 

consubstanciada na alegada ausência de interesse processual, uma vez 

que a parte autora teria procurado diretamente o Poder Judiciário, 

deixando de lado, por conseguinte, a via administrativa, não resiste ao 

princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional. Cumpre destacar 

ainda que a reclamante colaciona entendimento jurisprudencial do Direito 

Previdenciário o qual, de fato, prescinde de exaurimento na via 

administrativa. Portanto, INDEFIRO a questão isagógica, de modo que o 

procedimento deve ter curso normal independentemente de qualquer 

apreciação administrativa do pedido incrustado na exordial. Convém 

assinalar que o processo está apto a julgamento, não havendo a 

necessidade de realização de provas em audiência. O C. Superior Tribunal 

de Justiça já se pronunciou sobre a questão, asseverando que “presentes 

as condições que ensejam o julgamento antecipado da causa, é dever do 

juiz, e não mera faculdade, assim proceder.” (STJ, 4ª Turma, REsp 

2.833-RJ, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, j. em 14.08.90, DJU de 17.09.90, 

p. 9.513). Ab initio, destaco que a presente lide deve ser solucionada à luz 

do Código de Defesa do Consumidor, cujas normas são de ordem pública 

e de interesse e função social, de natureza cogente, como disposto no 

artigo 1º da legislação consumerista, que reconhece no consumidor a 

parte mais fraca na relação de consumo, afastando, assim, a igualdade 

formal das partes, tal como capitulada no Código Civil e outras leis, para 

acolher a vulnerabilidade do consumidor. No caso dos autos, a 

aplicabilidade das normas consumeristas se dá em razão do disposto nos 

artigos 17 e 29, ambos do Código de Defesa do Consumidor, que abrange 

no conceito de consumidor todas as vítimas do evento danoso, bem como 

todas as pessoas expostas às práticas nele previstas, caso dos autos: 

Art. 17. Para os efeitos desta Seção, equiparam-se aos consumidores 

todas as vítimas do evento. Art. 29. Para os fins deste Capítulo e do 

seguinte, equiparam-se aos consumidores todas as pessoas 

determináveis ou não, expostas às práticas nele previstas. Destaco, 

ainda, que a responsabilidade da ré é de natureza objetiva, nos termos do 

artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, ou seja, tratando de 

responsabilidade objetiva, basta ao consumidor demonstrar o ato ilícito, o 

dano e o nexo de causalidade. Analisando os autos, verifico que a parte 

autora comprovou a cobrança e negativação indevida do seu nome pelo 

requerido, consoante se observa dos documentos acostados na inicial, 

mesmo nunca tendo utilizado dos serviços dessa. Em contrapartida, a 

requerida sustenta a existência do débito, contudo, não acostou quaisquer 

provas com o fim de corroborar as alegações vertidas, ou seja, não se 

desincumbiu do ônus que lhe cabia, porquanto ter sido deferida a inversão 

do ônus da prova, se limitando a meras alegações de ter exercido apenas 

seu direito regularmente, além de aduzir que o fato de a autora não ter 

tentado solucionar administrativamente o imbróglio, careceria de interesse 

a ação, o que não é o caso. Nesse sentido: “RESPONSABILIDADE CIVIL. 

TELEFONIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO PÚBLICO RESTRITIVO 

DE CRÉDITO. RÉ QUE NÃO LOGROU ÊXITO EM COMPROVAR A 

LEGALIDADE DA NEGATIVAÇÃO. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. 

Tratando-se de relação consumerista, por força da inversão do ônus da 

prova, cabe à parte ré a prova de que a inscrição do nome do autor no rol 

de inadimplentes foi devida, sob pena de acolhimento do pleito inicial 

condenatório. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. VALOR QUE 

DEVE ATENDER ÀS FINALIDADES DO INSTITUTO INDENIZATÓRIO. 

MAJORAÇÃO PARA R$ 20.000,00, EM ATENÇÃO AO SEU CARÁTER 

REPRESSIVO-PEDAGÓGICO E EM CONSONÂNCIA COM O ENTEDIMENTO 

ADOTADO POR ESTA CÂMARA. O valor da indenização a ser arbitrada 

deve seguir critérios de razoabilidade e proporcionalidade, mostrando-se 

efetivo à repreensão do ilícito e à reparação do dano, sem, em 

contrapartida, constituir enriquecimento ilícito. JUROS DE MORA E 

CORREÇÃO MONETÁRIA EM RELAÇÃO AO VALOR DA VERBA 

INDENIZATÓRIA. MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA. POSSIBILIDADE DE 

CORREÇÃO EX OFFICIO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NON 

REFORMATIO IN PEJUS. TERMO INICIAL E ÍNDICES APLICÁVEIS. TAXA 

SELIC. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. REDEFINIÇÃO EX OFFICIO. 1. "Os 

juros de mora constituem matéria de ordem pública e a alteração de seu 

termo inicial, de ofício, não configura reformatio in pejus".(STJ, AgRg no 

REsp n. 1086197/SP, rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, j. 28.6.11). 2. 

Sobre o valor da indenização por dano moral devem incidir juros de 1% ao 

mês (art. 406 do CC) desde a data do evento danoso, na forma da Súmula 

n. 54 do STJ, até a data do arbitramento - março inicial da correção 

monetária, nos termos da Súmula n. 362 do STJ -, quando então deverá 

incidir a Taxa Selic, que compreende tanto os juros como a atualização da 

moeda. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PRETENDIDA DEVOLUÇÃO EM DOBRO. 

POSSIBILIDADE. COBRANÇA INDEVIDA E PAGAMENTO DOS VALORES 

EM EXCESSO. RESTITUIÇÃO DEVIDA. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO 

CDC. A partir do momento em que restou compr [...] (TJ-SC - Apelação 

Cível : AC 20120780569 SC 2012.078056-9, Orgão Julgador Segunda 

Câmara de Direito Público Julgado, Julgamento 30 de Setembro de 2013, 

Relator Francisco Oliveira Neto)” Desta feita, restou devidamente 

demonstrado a cobrança indevida, visto que a requerida não se 

desincumbira do ônus de provar a legalidade da cobrança, não sendo 

crível cobrar da autora, hipossuficiente em relação à reclamada, prova 

diabólica, pois não há como comprovar que não utilizou dos serviços ora 

cobrados. Constatada, então, a responsabilidade da ré passo à análise 

dos danos reclamados e sua quantificação correlata. Do Dano moral A 

presente questão encontra-se centrada no princípio basilar do direito, 

segundo o qual a ninguém se deve lesar (nominem laedere), o que ficou 

substancialmente realçado no direito brasileiro pela sufragação 

constitucional da indenizabilidade dos danos morais. Em se tratando de 

dano moral, a reparação ocorre se do fato imputado, pelas normas de 

experiência, resultar algum prejuízo aos direitos de personalidade da 

vítima. Revela-se, in casu, o prejuízo moral experimentado, haja vista ser 

patente o abalo emocional por que passa qualquer pessoa nas 

circunstâncias vivenciadas, não sendo necessária a comprovação de 

qualquer outra circunstância, que, se ocorrente, terá reflexo apenas no 

quantum debeatur. Com efeito, o documento juntado na inicial demonstra 

que a autora obtivera seu nome inserido nos órgãos de proteção ao 

crédito por débito decorrido de relação jurídica inexistente, porquanto 

nunca ter contratado os serviços da empresa reclamada. Assim, apesar 

da tentativa da ré de se eximir da responsabilidade pelos seus atos, a sua 

responsabilidade, ao contrário do que se pretende, ficou demonstrada de 

forma estreme de dúvidas. Conforme resulta da doutrina de José Aguiar 

Dias, “o conceito de dano é único, e corresponde a lesão de direito”. Vale 

ressaltar que os danos morais abrangem todo sofrimento ou dor 

experimentados, que não se revistam de um caráter de perda pecuniária, 

mas nasçam de “todo atentado à reputação da vítima, à sua autoridade 

legítima, ao seu pudor, à sua segurança e tranqüilidade, ao seu 

amor-próprio estético, à integridade de sua inteligência, a suas afeições, 

etc”. No dizer de Yussef Said Cahali, na realidade, multifacetário e ser 

anímico, tudo aquilo que molesta gravemente a alma humana, ferindo-lhe 

gravemente os valores fundamentais inerentes à sua personalidade ou 

reconhecidos pela sociedade em que está integrado, qualifica-se, em linha 

de princípio, como dano moral; não há como enumerá-los exaustivamente, 

evidenciando-se na dor, na angústia, no sofrimento, na tristeza pela 

ausência de um ente querido falecido; no desprestígio, na 

desconsideração social, no descrédito à reputação, na humilhação 

pública, no devassamento da privacidade; no desequilíbrio da normalidade 

psíquica, nos traumatismos emocionais, na depressão ou no desgaste 

psicológico, nas situações de constrangimento moral. Dentro, pois, da 

miríade de causas possíveis para o dano moral, é indiscutível que as 

insistentes cobranças de faturas inexistentes, a par de possíveis efeitos 

patrimoniais, gera induvidosa mácula ao conceito de honradez e dignidade 

do suposto devedor. Como registra o mesmo Yussef, afirmada 

constitucionalmente a reparabilidade do dano moral, a jurisprudência está 

se consolidando no sentido de que o ‘abalo de crédito’, na sua versão 

atual, independentemente de eventuais prejuízos econômicos que 

resultariam do protesto indevido do título, comporta igualmente ser 

reparado como ofensa aos valores extrapatrimoniais que integram a 

personalidade das pessoas ao seu patrimônio moral. Aliás, desnecessária 

até mesmo a prova do dano moral em tais casos, sendo ele presumido em 

decorrência do ato ilícito praticado, consoante entendimento já pacificado 

pelo Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido, dentre muitos outros, 

registram-se os seguintes julgados: “Nos termos da jurisprudência da 

Turma, em se tratando de indenização decorrente da inscrição irregular no 

cadastro de inadimplentes, "a exigência de prova de dano moral 

(extrapatrimonial) se satisfaz com a demonstração da existência da 

inscrição irregular" nesse cadastro.(STJ - AGRAVO REGIMENTAL NO 

AGRAVO DE INSTRUMENTO ( AGA ) - Nº 203613 - SP - RIP: 

199800672389 - REL. SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA - TURMA: 

QUARTA TURMA - J. 21/03/2000 - DJ. /05/2000 PÁG. 98).” “INEXISTÊNCIA 

DO DÉBITO E INDENIZAÇÃO - NEGATIVAÇÃO -DÉBITO INEXISTENTE - 
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DANO MORAL - QUANTUM - JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - TERMO 

INICIAL. A inclusão do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes 

por dívida inexistente é suficiente para impor a reparação por danos 

morais. A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais deve 

operar-se com razoabilidade, proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível 

sócio-econômico da parte ofendida, ao porte do ofensor e, ainda, 

levando-se em conta as circunstâncias do caso. Em atendimento às 

Súmulas 362 e 54, STJ, o valor da indenização deve ser corrigido desde a 

data da sentença, e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, desde a 

data do evento danoso. (Tribunal de Justiça de Minas Gerais TJ-MG - 

Apelação Cível : AC 10011140020428001 MG, Orgão Julgador Câmaras 

Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Publicação 11/11/2015, Julgamento 29 de 

Outubro de 2015, Relator Evangelina Castilho Duarte)” Por isso, 

tornar-se-ia irrelevante saber se a parte autora conseguiu comprovar ou 

não os fatos específicos de abalo de crédito narrados por ela na inicial. 

Ademais, o direito de exercício de cobrança, qualquer que seja seu 

embasamento, não poderia atingir os direitos de personalidade da autora. 

Passo, na oportunidade, à fixação do quantum indenizatório. A 

jurisprudência pátria firmou-se no sentido de moderação no arbitramento 

dos danos morais, cujo valor nunca é exatamente igual à ofensa, mas 

serve como lenitivo para diminuir o sofrimento da vítima e para inibir novas 

violações por parte do ofensor. É certo, contudo, que o valor da 

indenização por dano moral puro não pode ser exacerbado a ponto de 

ensejar o enriquecimento ilícito, nem tampouco irrisório a ponto de 

incentivar o descaso das pessoas físicas ou jurídicas no comedimento de 

seus atos, fiando-se na impunidade. Busca-se, na espécie, fornecer à 

vítima uma compensação, representada por uma comodidade que 

compense o dano sofrido, no mesmo passo em que se aplica uma medida 

de caráter repressivo e preventivo ao responsável pelo dano causado, 

com eminente função educativa a fim de que evite, no futuro, esse tipo de 

comportamento. Leva-se em conta, também, o nível social da vítima e o do 

causador do dano, para que a compensação não resulte inexpressiva 

para um e inócua para a outra, tendo em vista as finalidades reparatórias 

e compensatórias buscadas. Assim, atentando para as doutas e 

oportunas ponderações dos grandes mestres mencionados, assomadas 

às peculiaridades do caso sub examine, fixo a indenização em R$ 

7.000,00 (sete mil reais). Pelo o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido 

inicial, confirmando a tutela alhures deferida, para condenar a parte 

requerida, ao pagamento de indenização pelos danos morais causados ao 

autor, no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), cuja correção monetária 

deve ser feita pelo índice INPC, a partir da presente sentença, nos termos 

da Sumula 362 do Superior Tribunal de Justiça (A correção monetária do 

valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento), 

e juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso, julgando extinto 

o presente feito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Ainda, DECLARO INEXISTENTE o negócio jurídico e 

consequentemente o débito ensejador da inserção indevida, devendo a 

Secretaria da Vara oficiar os órgãos de proteção ao crédito acerca da 

inexistência do mencionado débito. DEIXO de condenar a requerida em 

custas e despesas processuais, bem assim em honorários advocatícios 

por serem indevidos em primeiro grau de jurisdição, nos termos do artigo 

54 da Lei 9.099/95 (O acesso ao Juizado Especial independerá, em 

primeiro grau de jurisdição, do pagamento de custas, taxas ou despesas). 

Aguarde o lapso temporal devido para interposição de eventual recurso. 

Transcorrido in albis, certifique-se o trânsito em julgado, e em nada sendo 

requerido pelas partes, ao arquivo com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Após, arquivem-se. 

Mirassol D’Oeste/MT, 13 de dezembro de 2017. (assinado digitalmente) 

Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000218-05.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDECIR JOSE CASSIANO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Henrique Luiz de Souza Carvalho Domingues OAB - GO0024720A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Vistos. Cuida-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito, na qual a 

parte autora sustenta que teve seu crédito negado em razão de seus 

dados estarem inscritos nos órgãos de proteção ao crédito por débito 

junto ao banco requerido, que alega desconhecer. Postula pela declaração 

de inexistência do débito, bem como pela indenização por danos 

suportados. Citada a parte requerida, apresentara contestação onde 

postulou preliminarmente pelo reconhecimento da complexidade da causa, 

diante da necessidade de realização de perícia grafotécnica. Instada, a 

autora requereu a procedência do feito. Sucinto relatório. Decido. Pois 

bem. Analisando os autos, verifico que a parte requerida sustenta ter o 

autor adquiridos os seguintes serviços: 1) Termo de Adesão e 

Contratação de Serviços SMP. Assevera que a inadimplência do crédito 

cedido, bem como a confissão de dívida, motivou a inserção dos dados do 

autor nos órgãos de proteção ao crédito. Para comprovar os fatos 

arguidos, a empresa ré acostou cópia do “instrumento particular de 

confissão de dívidas e outras avenças.” Desta feita, não obstante as 

alegações da autora, entendo necessária a realização da prova pericial a 

fim de se verificar se a assinatura constante no instrumento de confissão 

de dívida pertence ao autor. Desse modo, verificada a complexidade da 

causa e a imprescindibilidade da perícia, outra opção não resta senão a 

extinção do feito, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 51, II da Lei 

9.099/95, para que as partes discutam, com a amplitude processual 

devida, a questão na Justiça Comum. Nesse sentido: “JUIZADOS 

ESPECIAIS. PROVA PERICIAL. NECESSIDADE. LAUDO UNILATERAL. 

VIOLAÇÃO DO CONTRADITÓRIO. 1.Se a prova pericial é necessária à 

solução da lide, cabe oportunizar a sua produção em obediência ao 

contraditório, não podendo ser acolhido laudo produzido unilateralmente 

por uma das partes para afastar a incompetência dos Juizados Especiais 

para a causa. 2.Recursos conhecidos. Acolhida a preliminar de 

incompetência dos Juizados Especiais. 3.Custas já recolhidas. Cada parte 

arcará com os honorários de seu advogado. (TJ-DF - Apelacao Civel do 

Juizado Especial : ACJ 20140410016700 DF 0001670-07.2014.8.07.0004, 

Orgão Julgador 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e 

Criminais do DF, Publicação no DJE : 23/10/2014 . Pág.: 226, Julgamento 21 

de Outubro de 2014, Relator FLÁVIO AUGUSTO MARTINS LEITE)” Pelo 

exposto, julgo EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, por 

incompetência do Juizado Especial Cível, com fundamento no art. 51, 

inciso II, da Lei 9.099/95. Sem custas, a teor do disposto no artigo 54 da 

Lei n.º 9.099/95. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Após, 

arquivem-se. Mirassol D’oeste/MT, 13 de dezembro de 2017. (assinado 

digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000239-78.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JHONATAN BATISTA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Henrique Luiz de Souza Carvalho Domingues OAB - GO0024720A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

Vistos. Cuida-se de ação de conhecimento – rito da Lei 9.099/95 – em que 

a parte autora aduz que embora nunca tenha utilizado os serviços da 

reclamada, tivera seu nome negativado em razão de suposto contrato 

celebrado sob nº 035243511000090FI, no valor de R$ 293,11 (Duzentos e 

noventa e três reais e onze centavos), razão pela qual requer a 

declaração de inexistência do débito, com a condenação da reclamada ao 

pagamento dos danos morais suportados pela indevida negativação. 

Citado o requerido compareceu em sede de audiência de conciliação, 

apresentando contestação. Instada, a autora apresentou impugnação à 

contestação, requerendo a procedência da demanda. É o breve o 

relatório, em que pese previsão do artigo 38, da Lei 9.099/1995. No mérito, 

o pedido inicial deve ser julgado procedente. Prefacialmente, a preliminar 

consubstanciada na alegada ausência de interesse processual, uma vez 

que a parte autora teria procurado diretamente o Poder Judiciário, 

deixando de lado, por conseguinte, a via administrativa, não resiste ao 

princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional. Cumpre destacar 

ainda que a reclamante colaciona entendimento jurisprudencial do Direito 

Previdenciário o qual, de fato, prescinde de exaurimento na via 
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administrativa. Portanto, INDEFIRO a questão isagógica, de modo que o 

procedimento deve ter curso normal independentemente de qualquer 

apreciação administrativa do pedido incrustado na exordial. Convém 

assinalar que o processo está apto a julgamento, não havendo a 

necessidade de realização de provas em audiência. O C. Superior Tribunal 

de Justiça já se pronunciou sobre a questão, asseverando que “presentes 

as condições que ensejam o julgamento antecipado da causa, é dever do 

juiz, e não mera faculdade, assim proceder.” (STJ, 4ª Turma, REsp 

2.833-RJ, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, j. em 14.08.90, DJU de 17.09.90, 

p. 9.513). Ab initio, destaco que a presente lide deve ser solucionada à luz 

do Código de Defesa do Consumidor, cujas normas são de ordem pública 

e de interesse e função social, de natureza cogente, como disposto no 

artigo 1º da legislação consumerista, que reconhece no consumidor a 

parte mais fraca na relação de consumo, afastando, assim, a igualdade 

formal das partes, tal como capitulada no Código Civil e outras leis, para 

acolher a vulnerabilidade do consumidor. No caso dos autos, a 

aplicabilidade das normas consumeristas se dá em razão do disposto nos 

artigos 17 e 29, ambos do Código de Defesa do Consumidor, que abrange 

no conceito de consumidor todas as vítimas do evento danoso, bem como 

todas as pessoas expostas às práticas nele previstas, caso dos autos: 

Art. 17. Para os efeitos desta Seção, equiparam-se aos consumidores 

todas as vítimas do evento. Art. 29. Para os fins deste Capítulo e do 

seguinte, equiparam-se aos consumidores todas as pessoas 

determináveis ou não, expostas às práticas nele previstas. Destaco, 

ainda, que a responsabilidade da ré é de natureza objetiva, nos termos do 

artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, ou seja, tratando de 

responsabilidade objetiva, basta ao consumidor demonstrar o ato ilícito, o 

dano e o nexo de causalidade. Analisando os autos, verifico que a parte 

autora comprovou a cobrança e negativação indevida do seu nome pelo 

requerido, consoante se observa dos documentos acostados na inicial, 

mesmo nunca tendo utilizado dos serviços dessa. Em contrapartida, a 

requerida sustenta a existência do débito, contudo, não acostou quaisquer 

provas com o fim de corroborar as alegações vertidas, ou seja, não se 

desincumbiu do ônus que lhe cabia, porquanto ter sido deferida a inversão 

do ônus da prova, se limitando a meras alegações de ter exercido apenas 

seu direito regularmente, além de aduzir que o fato de a autora não ter 

tentado solucionar administrativamente o imbróglio, careceria de interesse 

a ação, o que não é o caso. Nesse sentido: “RESPONSABILIDADE CIVIL. 

TELEFONIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO PÚBLICO RESTRITIVO 

DE CRÉDITO. RÉ QUE NÃO LOGROU ÊXITO EM COMPROVAR A 

LEGALIDADE DA NEGATIVAÇÃO. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. 

Tratando-se de relação consumerista, por força da inversão do ônus da 

prova, cabe à parte ré a prova de que a inscrição do nome do autor no rol 

de inadimplentes foi devida, sob pena de acolhimento do pleito inicial 

condenatório. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. VALOR QUE 

DEVE ATENDER ÀS FINALIDADES DO INSTITUTO INDENIZATÓRIO. 

MAJORAÇÃO PARA R$ 20.000,00, EM ATENÇÃO AO SEU CARÁTER 

REPRESSIVO-PEDAGÓGICO E EM CONSONÂNCIA COM O ENTEDIMENTO 

ADOTADO POR ESTA CÂMARA. O valor da indenização a ser arbitrada 

deve seguir critérios de razoabilidade e proporcionalidade, mostrando-se 

efetivo à repreensão do ilícito e à reparação do dano, sem, em 

contrapartida, constituir enriquecimento ilícito. JUROS DE MORA E 

CORREÇÃO MONETÁRIA EM RELAÇÃO AO VALOR DA VERBA 

INDENIZATÓRIA. MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA. POSSIBILIDADE DE 

CORREÇÃO EX OFFICIO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NON 

REFORMATIO IN PEJUS. TERMO INICIAL E ÍNDICES APLICÁVEIS. TAXA 

SELIC. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. REDEFINIÇÃO EX OFFICIO. 1. "Os 

juros de mora constituem matéria de ordem pública e a alteração de seu 

termo inicial, de ofício, não configura reformatio in pejus".(STJ, AgRg no 

REsp n. 1086197/SP, rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, j. 28.6.11). 2. 

Sobre o valor da indenização por dano moral devem incidir juros de 1% ao 

mês (art. 406 do CC) desde a data do evento danoso, na forma da Súmula 

n. 54 do STJ, até a data do arbitramento - março inicial da correção 

monetária, nos termos da Súmula n. 362 do STJ -, quando então deverá 

incidir a Taxa Selic, que compreende tanto os juros como a atualização da 

moeda. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PRETENDIDA DEVOLUÇÃO EM DOBRO. 

POSSIBILIDADE. COBRANÇA INDEVIDA E PAGAMENTO DOS VALORES 

EM EXCESSO. RESTITUIÇÃO DEVIDA. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO 

CDC. A partir do momento em que restou compr [...] (TJ-SC - Apelação 

Cível : AC 20120780569 SC 2012.078056-9, Orgão Julgador Segunda 

Câmara de Direito Público Julgado, Julgamento 30 de Setembro de 2013, 

Relator Francisco Oliveira Neto)” Desta feita, restou devidamente 

demonstrado a cobrança indevida, visto que a requerida não se 

desincumbira do ônus de provar a legalidade da cobrança, não sendo 

crível cobrar da autora, hipossuficiente em relação à reclamada, prova 

diabólica, pois não há como comprovar que não utilizou dos serviços ora 

cobrados. Constatada, então, a responsabilidade da ré passo à análise 

dos danos reclamados e sua quantificação correlata. Do Dano moral A 

presente questão encontra-se centrada no princípio basilar do direito, 

segundo o qual a ninguém se deve lesar (nominem laedere), o que ficou 

substancialmente realçado no direito brasileiro pela sufragação 

constitucional da indenizabilidade dos danos morais. Em se tratando de 

dano moral, a reparação ocorre se do fato imputado, pelas normas de 

experiência, resultar algum prejuízo aos direitos de personalidade da 

vítima. Revela-se, in casu, o prejuízo moral experimentado, haja vista ser 

patente o abalo emocional por que passa qualquer pessoa nas 

circunstâncias vivenciadas, não sendo necessária a comprovação de 

qualquer outra circunstância, que, se ocorrente, terá reflexo apenas no 

quantum debeatur. Com efeito, o documento juntado na inicial demonstra 

que a autora obtivera seu nome inserido nos órgãos de proteção ao 

crédito por débito decorrido de relação jurídica inexistente, porquanto 

nunca ter contratado os serviços da empresa reclamada. Assim, apesar 

da tentativa da ré de se eximir da responsabilidade pelos seus atos, a sua 

responsabilidade, ao contrário do que se pretende, ficou demonstrada de 

forma estreme de dúvidas. Conforme resulta da doutrina de José Aguiar 

Dias, “o conceito de dano é único, e corresponde a lesão de direito”. Vale 

ressaltar que os danos morais abrangem todo sofrimento ou dor 

experimentados, que não se revistam de um caráter de perda pecuniária, 

mas nasçam de “todo atentado à reputação da vítima, à sua autoridade 

legítima, ao seu pudor, à sua segurança e tranqüilidade, ao seu 

amor-próprio estético, à integridade de sua inteligência, a suas afeições, 

etc”. No dizer de Yussef Said Cahali, na realidade, multifacetário e ser 

anímico, tudo aquilo que molesta gravemente a alma humana, ferindo-lhe 

gravemente os valores fundamentais inerentes à sua personalidade ou 

reconhecidos pela sociedade em que está integrado, qualifica-se, em linha 

de princípio, como dano moral; não há como enumerá-los exaustivamente, 

evidenciando-se na dor, na angústia, no sofrimento, na tristeza pela 

ausência de um ente querido falecido; no desprestígio, na 

desconsideração social, no descrédito à reputação, na humilhação 

pública, no devassamento da privacidade; no desequilíbrio da normalidade 

psíquica, nos traumatismos emocionais, na depressão ou no desgaste 

psicológico, nas situações de constrangimento moral. Dentro, pois, da 

miríade de causas possíveis para o dano moral, é indiscutível que as 

insistentes cobranças de faturas inexistentes, a par de possíveis efeitos 

patrimoniais, gera induvidosa mácula ao conceito de honradez e dignidade 

do suposto devedor. Como registra o mesmo Yussef, afirmada 

constitucionalmente a reparabilidade do dano moral, a jurisprudência está 

se consolidando no sentido de que o ‘abalo de crédito’, na sua versão 

atual, independentemente de eventuais prejuízos econômicos que 

resultariam do protesto indevido do título, comporta igualmente ser 

reparado como ofensa aos valores extrapatrimoniais que integram a 

personalidade das pessoas ao seu patrimônio moral. Aliás, desnecessária 

até mesmo a prova do dano moral em tais casos, sendo ele presumido em 

decorrência do ato ilícito praticado, consoante entendimento já pacificado 

pelo Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido, dentre muitos outros, 

registram-se os seguintes julgados: “Nos termos da jurisprudência da 

Turma, em se tratando de indenização decorrente da inscrição irregular no 

cadastro de inadimplentes, "a exigência de prova de dano moral 

(extrapatrimonial) se satisfaz com a demonstração da existência da 

inscrição irregular" nesse cadastro.(STJ - AGRAVO REGIMENTAL NO 

AGRAVO DE INSTRUMENTO ( AGA ) - Nº 203613 - SP - RIP: 

199800672389 - REL. SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA - TURMA: 

QUARTA TURMA - J. 21/03/2000 - DJ. /05/2000 PÁG. 98).” “INEXISTÊNCIA 

DO DÉBITO E INDENIZAÇÃO - NEGATIVAÇÃO -DÉBITO INEXISTENTE - 

DANO MORAL - QUANTUM - JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - TERMO 

INICIAL. A inclusão do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes 

por dívida inexistente é suficiente para impor a reparação por danos 

morais. A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais deve 

operar-se com razoabilidade, proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível 

sócio-econômico da parte ofendida, ao porte do ofensor e, ainda, 

levando-se em conta as circunstâncias do caso. Em atendimento às 

Súmulas 362 e 54, STJ, o valor da indenização deve ser corrigido desde a 

data da sentença, e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, desde a 

data do evento danoso. (Tribunal de Justiça de Minas Gerais TJ-MG - 
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Apelação Cível : AC 10011140020428001 MG, Orgão Julgador Câmaras 

Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Publicação 11/11/2015, Julgamento 29 de 

Outubro de 2015, Relator Evangelina Castilho Duarte)” Por isso, 

tornar-se-ia irrelevante saber se a parte autora conseguiu comprovar ou 

não os fatos específicos de abalo de crédito narrados por ela na inicial. 

Ademais, o direito de exercício de cobrança, qualquer que seja seu 

embasamento, não poderia atingir os direitos de personalidade da autora. 

Passo, na oportunidade, à fixação do quantum indenizatório. A 

jurisprudência pátria firmou-se no sentido de moderação no arbitramento 

dos danos morais, cujo valor nunca é exatamente igual à ofensa, mas 

serve como lenitivo para diminuir o sofrimento da vítima e para inibir novas 

violações por parte do ofensor. É certo, contudo, que o valor da 

indenização por dano moral puro não pode ser exacerbado a ponto de 

ensejar o enriquecimento ilícito, nem tampouco irrisório a ponto de 

incentivar o descaso das pessoas físicas ou jurídicas no comedimento de 

seus atos, fiando-se na impunidade. Busca-se, na espécie, fornecer à 

vítima uma compensação, representada por uma comodidade que 

compense o dano sofrido, no mesmo passo em que se aplica uma medida 

de caráter repressivo e preventivo ao responsável pelo dano causado, 

com eminente função educativa a fim de que evite, no futuro, esse tipo de 

comportamento. Leva-se em conta, também, o nível social da vítima e o do 

causador do dano, para que a compensação não resulte inexpressiva 

para um e inócua para a outra, tendo em vista as finalidades reparatórias 

e compensatórias buscadas. Assim, atentando para as doutas e 

oportunas ponderações dos grandes mestres mencionados, assomadas 

às peculiaridades do caso sub examine, fixo a indenização em R$ 

7.000,00 (sete mil reais). Pelo o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido 

inicial, confirmando a tutela alhures deferida, para condenar a parte 

requerida, ao pagamento de indenização pelos danos morais causados ao 

autor, no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), cuja correção monetária 

deve ser feita pelo índice INPC, a partir da presente sentença, nos termos 

da Sumula 362 do Superior Tribunal de Justiça (A correção monetária do 

valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento), 

e juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso, julgando extinto 

o presente feito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Ainda, DECLARO INEXISTENTE o negócio jurídico e 

consequentemente o débito ensejador da inserção indevida, devendo a 

Secretaria da Vara oficiar os órgãos de proteção ao crédito acerca da 

inexistência do mencionado débito. DEIXO de condenar a requerida em 

custas e despesas processuais, bem assim em honorários advocatícios 

por serem indevidos em primeiro grau de jurisdição, nos termos do artigo 

54 da Lei 9.099/95 (O acesso ao Juizado Especial independerá, em 

primeiro grau de jurisdição, do pagamento de custas, taxas ou despesas). 

Aguarde o lapso temporal devido para interposição de eventual recurso. 

Transcorrido in albis, certifique-se o trânsito em julgado, e em nada sendo 

requerido pelas partes, ao arquivo com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Após, arquivem-se. 

Mirassol D’Oeste/MT, 13 de dezembro de 2017. (assinado digitalmente) 

Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000240-63.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JONAIR LOPES NUNES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Henrique Luiz de Souza Carvalho Domingues OAB - GO0024720A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

Vistos. Cuida-se de ação de conhecimento – rito da Lei 9.099/95 – em que 

a parte autora aduz que embora nunca tenha utilizado os serviços da 

reclamada, tivera seu nome negativado em razão de suposto contrato 

celebrado sob nº EC04016647169, no valor de R$ 121,51 (cento e vinte e 

um reais e cinquenta um centavos), razão pela qual requer a declaração 

de inexistência do débito, com a condenação da reclamada ao pagamento 

dos danos morais suportados pela indevida negativação. Citado o 

requerido compareceu em sede de audiência de conciliação, 

apresentando contestação. Instada, a autora apresentou impugnação à 

contestação, requerendo a procedência da demanda. É o breve o 

relatório, em que pese previsão do artigo 38, da Lei 9.099/1995. No mérito, 

o pedido inicial deve ser julgado procedente. Convém assinalar que o 

processo está apto a julgamento, não havendo a necessidade de 

realização de provas em audiência. O C. Superior Tribunal de Justiça já se 

pronunciou sobre a questão, asseverando que “presentes as condições 

que ensejam o julgamento antecipado da causa, é dever do juiz, e não 

mera faculdade, assim proceder.” (STJ, 4ª Turma, REsp 2.833-RJ, Rel. Min. 

Sálvio de Figueiredo, j. em 14.08.90, DJU de 17.09.90, p. 9.513). Ab initio, 

destaco que a presente lide deve ser solucionada à luz do Código de 

Defesa do Consumidor, cujas normas são de ordem pública e de interesse 

e função social, de natureza cogente, como disposto no artigo 1º da 

legislação consumerista, que reconhece no consumidor a parte mais fraca 

na relação de consumo, afastando, assim, a igualdade formal das partes, 

tal como capitulada no Código Civil e outras leis, para acolher a 

vulnerabilidade do consumidor. No caso dos autos, a aplicabilidade das 

normas consumeristas se dá em razão do disposto nos artigos 17 e 29, 

ambos do Código de Defesa do Consumidor, que abrange no conceito de 

consumidor todas as vítimas do evento danoso, bem como todas as 

pessoas expostas às práticas nele previstas, caso dos autos: Art. 17. 

Para os efeitos desta Seção, equiparam-se aos consumidores todas as 

vítimas do evento. Art. 29. Para os fins deste Capítulo e do seguinte, 

equiparam-se aos consumidores todas as pessoas determináveis ou não, 

expostas às práticas nele previstas. Destaco, ainda, que a 

responsabilidade da ré é de natureza objetiva, nos termos do artigo 14 do 

Código de Defesa do Consumidor, ou seja, tratando de responsabilidade 

objetiva, basta ao consumidor demonstrar o ato ilícito, o dano e o nexo de 

causalidade. Analisando os autos, verifico que a parte autora comprovou 

a cobrança e negativação indevida do seu nome pelo requerido, 

consoante se observa dos documentos acostados na inicial, mesmo 

nunca tendo utilizado dos serviços dessa. Em contrapartida, a requerida 

sustenta a existência do débito, contudo, não acostou quaisquer provas 

com o fim de corroborar as alegações vertidas, ou seja, não se 

desincumbiu do ônus que lhe cabia, porquanto ter sido deferida a inversão 

do ônus da prova, se limitando a meras alegações de ter exercido apenas 

seu direito regularmente. Nesse sentido: “RESPONSABILIDADE CIVIL. 

TELEFONIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO PÚBLICO RESTRITIVO 

DE CRÉDITO. RÉ QUE NÃO LOGROU ÊXITO EM COMPROVAR A 

LEGALIDADE DA NEGATIVAÇÃO. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. 

Tratando-se de relação consumerista, por força da inversão do ônus da 

prova, cabe à parte ré a prova de que a inscrição do nome do autor no rol 

de inadimplentes foi devida, sob pena de acolhimento do pleito inicial 

condenatório. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. VALOR QUE 

DEVE ATENDER ÀS FINALIDADES DO INSTITUTO INDENIZATÓRIO. 

MAJORAÇÃO PARA R$ 20.000,00, EM ATENÇÃO AO SEU CARÁTER 

REPRESSIVO-PEDAGÓGICO E EM CONSONÂNCIA COM O ENTEDIMENTO 

ADOTADO POR ESTA CÂMARA. O valor da indenização a ser arbitrada 

deve seguir critérios de razoabilidade e proporcionalidade, mostrando-se 

efetivo à repreensão do ilícito e à reparação do dano, sem, em 

contrapartida, constituir enriquecimento ilícito. JUROS DE MORA E 

CORREÇÃO MONETÁRIA EM RELAÇÃO AO VALOR DA VERBA 

INDENIZATÓRIA. MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA. POSSIBILIDADE DE 

CORREÇÃO EX OFFICIO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NON 

REFORMATIO IN PEJUS. TERMO INICIAL E ÍNDICES APLICÁVEIS. TAXA 

SELIC. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. REDEFINIÇÃO EX OFFICIO. 1. "Os 

juros de mora constituem matéria de ordem pública e a alteração de seu 

termo inicial, de ofício, não configura reformatio in pejus".(STJ, AgRg no 

REsp n. 1086197/SP, rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, j. 28.6.11). 2. 

Sobre o valor da indenização por dano moral devem incidir juros de 1% ao 

mês (art. 406 do CC) desde a data do evento danoso, na forma da Súmula 

n. 54 do STJ, até a data do arbitramento - março inicial da correção 

monetária, nos termos da Súmula n. 362 do STJ -, quando então deverá 

incidir a Taxa Selic, que compreende tanto os juros como a atualização da 

moeda. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PRETENDIDA DEVOLUÇÃO EM DOBRO. 

POSSIBILIDADE. COBRANÇA INDEVIDA E PAGAMENTO DOS VALORES 

EM EXCESSO. RESTITUIÇÃO DEVIDA. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO 

CDC. A partir do momento em que restou compr [...] (TJ-SC - Apelação 

Cível : AC 20120780569 SC 2012.078056-9, Orgão Julgador Segunda 

Câmara de Direito Público Julgado, Julgamento 30 de Setembro de 2013, 

Relator Francisco Oliveira Neto)” Registre-se que, embora a parte 

reclamada aduza a aplicabilidade da súmula nº 385 do STJ, tal não é 

aplicável ao caso, posto que as demais negativações além da discutida no 

presente feito são posteriores, sendo a do caso em voga totalmente 

indevida, ante a inexistência de comprovação da relação jurídica, 
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ensejando as devidas reparações. Nesse sentido: “DIREITO DO 

CONSUMIDOR. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. ACORDO 

PARA QUITAÇÃO. DÍVIDA EXTINTA POR NOVAÇÃO. MANUTENÇÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO RESTRITIVO. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE. 

DANO MORAL CONFIGURADO. NEGATIVAÇÃO POSTERIOR E DIVERSA. 

SÚMULA Nº 385 DO STJ QUE NÃO SE APLICA AO CASO. OBRIGAÇÃO DE 

FAZER VOLUNTARIAMENTE CUMPRIDA. CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO 

CONDUZ À REFORMA DO JULGADO. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. 

SENTENÇA MANTIDA. 1. A superveniência do cumprimento da obrigação 

de fazer, exigível por ocasião da propositura da demanda e assim 

reconhecida por decisão que a impôs, não conduz à reforma do decreto 

decisório, mormente quando o dever de abstenção constitui imperativo 

jurisdicional permanente, sendo consectário do provimento que declara a 

insubsistência do débito e determina a exclusão definitiva da anotação 

desabonadora. 2. Comprovados o acordo de renegociação da dívida e a 

manutenção, por desídia do primitivo credor, da anotação desabonadora 

que não mais se justifica, por prazo desprovido de razoabilidade (quatro 

meses), vez que em muito superados os cinco dias úteis, lapso 

assentado, pelo STJ , como suficiente para a desconstituição do gravame, 

eclode evidenciado o ato ilícito, apto a deflagrar a responsabilidade do 

fornecedor. 3. A manutenção, por prazo relevante e injustificado, do nome 

do consumidor em cadastro de inadimplentes, por dívida extinta por 

novação, mostra-se apta a ensejar ofensa a direito da personalidade, 

abrindo espaço ao dever de compensar os danos morais suportados e 

que eclodem in re ipsa. 4. Demonstrada a inexistência de prévia e legítima 

anotação restritiva, posto que aquela apontada pelo banco réu seria 

ulterior à negativação impugnada nestes autos (fl. 88), descabe invocar a 

aplicação da Súmula nº. 385 do STJ, para afastar a ocorrência do dano 

moral. 5. Deve ser prestigiada a condenação arbitrada em valor módico e 

adequado à compensação da ofensa aos direitos personalíssimos (R$ 

3.000,00). 6. Apelo conhecido e desprovido. Condenado o recorrente 

vencido ao pagamento das custas processuais. Sem honorários 

advocatícios, ante a ausência de contrarrazões. (TJ-DF - Apelacao Civel 

d o  J u i z a d o  E s p e c i a l  :  A C J  2 0 1 4 0 1 1 0 5 7 5 8 7 2  D F 

0057587-20.2014.8.07.0001, Orgão Julgador 3ª Turma Recursal dos 

Juizados Especiais do Distrito Federal, Publicado no DJE : 03/02/2015. 

Pág.: 384, Julgamento 27 de Janeiro de 2015, Relator LUIS MARTIUS 

HOLANDA BEZERRA JUNIOR)” Desta feita, restou devidamente 

demonstrado a cobrança indevida, visto que a requerida não se 

desincumbira do ônus de provar a legalidade da cobrança, não sendo 

crível cobrar da autora, hipossuficiente em relação à reclamada, prova 

diabólica, pois não há como comprovar que não utilizou dos serviços ora 

cobrados. Constatada, então, a responsabilidade da ré passo à análise 

dos danos reclamados e sua quantificação correlata. Do Dano moral A 

presente questão encontra-se centrada no princípio basilar do direito, 

segundo o qual a ninguém se deve lesar (nominem laedere), o que ficou 

substancialmente realçado no direito brasileiro pela sufragação 

constitucional da indenizabilidade dos danos morais. Em se tratando de 

dano moral, a reparação ocorre se do fato imputado, pelas normas de 

experiência, resultar algum prejuízo aos direitos de personalidade da 

vítima. Revela-se, in casu, o prejuízo moral experimentado, haja vista ser 

patente o abalo emocional por que passa qualquer pessoa nas 

circunstâncias vivenciadas, não sendo necessária a comprovação de 

qualquer outra circunstância, que, se ocorrente, terá reflexo apenas no 

quantum debeatur. Com efeito, o documento juntado na inicial demonstra 

que a autora obtivera seu nome inserido nos órgãos de proteção ao 

crédito por débito decorrido de relação jurídica inexistente, porquanto 

nunca ter contratado os serviços da empresa reclamada. Assim, apesar 

da tentativa da ré de se eximir da responsabilidade pelos seus atos, a sua 

responsabilidade, ao contrário do que se pretende, ficou demonstrada de 

forma estreme de dúvidas. Conforme resulta da doutrina de José Aguiar 

Dias, “o conceito de dano é único, e corresponde a lesão de direito”. Vale 

ressaltar que os danos morais abrangem todo sofrimento ou dor 

experimentados, que não se revistam de um caráter de perda pecuniária, 

mas nasçam de “todo atentado à reputação da vítima, à sua autoridade 

legítima, ao seu pudor, à sua segurança e tranqüilidade, ao seu 

amor-próprio estético, à integridade de sua inteligência, a suas afeições, 

etc”. No dizer de Yussef Said Cahali, na realidade, multifacetário e ser 

anímico, tudo aquilo que molesta gravemente a alma humana, ferindo-lhe 

gravemente os valores fundamentais inerentes à sua personalidade ou 

reconhecidos pela sociedade em que está integrado, qualifica-se, em linha 

de princípio, como dano moral; não há como enumerá-los exaustivamente, 

evidenciando-se na dor, na angústia, no sofrimento, na tristeza pela 

ausência de um ente querido falecido; no desprestígio, na 

desconsideração social, no descrédito à reputação, na humilhação 

pública, no devassamento da privacidade; no desequilíbrio da normalidade 

psíquica, nos traumatismos emocionais, na depressão ou no desgaste 

psicológico, nas situações de constrangimento moral. Dentro, pois, da 

miríade de causas possíveis para o dano moral, é indiscutível que as 

insistentes cobranças de faturas inexistentes, a par de possíveis efeitos 

patrimoniais, gera induvidosa mácula ao conceito de honradez e dignidade 

do suposto devedor. Como registra o mesmo Yussef, afirmada 

constitucionalmente a reparabilidade do dano moral, a jurisprudência está 

se consolidando no sentido de que o ‘abalo de crédito’, na sua versão 

atual, independentemente de eventuais prejuízos econômicos que 

resultariam do protesto indevido do título, comporta igualmente ser 

reparado como ofensa aos valores extrapatrimoniais que integram a 

personalidade das pessoas ao seu patrimônio moral. Aliás, desnecessária 

até mesmo a prova do dano moral em tais casos, sendo ele presumido em 

decorrência do ato ilícito praticado, consoante entendimento já pacificado 

pelo Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido, dentre muitos outros, 

registram-se os seguintes julgados: “Nos termos da jurisprudência da 

Turma, em se tratando de indenização decorrente da inscrição irregular no 

cadastro de inadimplentes, "a exigência de prova de dano moral 

(extrapatrimonial) se satisfaz com a demonstração da existência da 

inscrição irregular" nesse cadastro.(STJ - AGRAVO REGIMENTAL NO 

AGRAVO DE INSTRUMENTO ( AGA ) - Nº 203613 - SP - RIP: 

199800672389 - REL. SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA - TURMA: 

QUARTA TURMA - J. 21/03/2000 - DJ. /05/2000 PÁG. 98).” “INEXISTÊNCIA 

DO DÉBITO E INDENIZAÇÃO - NEGATIVAÇÃO -DÉBITO INEXISTENTE - 

DANO MORAL - QUANTUM - JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - TERMO 

INICIAL. A inclusão do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes 

por dívida inexistente é suficiente para impor a reparação por danos 

morais. A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais deve 

operar-se com razoabilidade, proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível 

sócio-econômico da parte ofendida, ao porte do ofensor e, ainda, 

levando-se em conta as circunstâncias do caso. Em atendimento às 

Súmulas 362 e 54, STJ, o valor da indenização deve ser corrigido desde a 

data da sentença, e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, desde a 

data do evento danoso. (Tribunal de Justiça de Minas Gerais TJ-MG - 

Apelação Cível : AC 10011140020428001 MG, Orgão Julgador Câmaras 

Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Publicação 11/11/2015, Julgamento 29 de 

Outubro de 2015, Relator Evangelina Castilho Duarte)” Por isso, 

tornar-se-ia irrelevante saber se a parte autora conseguiu comprovar ou 

não os fatos específicos de abalo de crédito narrados por ela na inicial. 

Ademais, o direito de exercício de cobrança, qualquer que seja seu 

embasamento, não poderia atingir os direitos de personalidade da autora. 

Passo, na oportunidade, à fixação do quantum indenizatório. A 

jurisprudência pátria firmou-se no sentido de moderação no arbitramento 

dos danos morais, cujo valor nunca é exatamente igual à ofensa, mas 

serve como lenitivo para diminuir o sofrimento da vítima e para inibir novas 

violações por parte do ofensor. É certo, contudo, que o valor da 

indenização por dano moral puro não pode ser exacerbado a ponto de 

ensejar o enriquecimento ilícito, nem tampouco irrisório a ponto de 

incentivar o descaso das pessoas físicas ou jurídicas no comedimento de 

seus atos, fiando-se na impunidade. Busca-se, na espécie, fornecer à 

vítima uma compensação, representada por uma comodidade que 

compense o dano sofrido, no mesmo passo em que se aplica uma medida 

de caráter repressivo e preventivo ao responsável pelo dano causado, 

com eminente função educativa a fim de que evite, no futuro, esse tipo de 

comportamento. Leva-se em conta, também, o nível social da vítima e o do 

causador do dano, para que a compensação não resulte inexpressiva 

para um e inócua para a outra, tendo em vista as finalidades reparatórias 

e compensatórias buscadas. Assim, atentando para as doutas e 

oportunas ponderações dos grandes mestres mencionados, assomadas 

às peculiaridades do caso sub examine, fixo a indenização em R$ 

7.000,00 (sete mil reais). Pelo o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido 

inicial, confirmando a tutela alhures deferida, para condenar a parte 

requerida, ao pagamento de indenização pelos danos morais causados ao 

autor, no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), cuja correção monetária 

deve ser feita pelo índice INPC, a partir da presente sentença, nos termos 

da Sumula 362 do Superior Tribunal de Justiça (A correção monetária do 

valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento), 

e juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso, julgando extinto 
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o presente feito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Ainda, DECLARO INEXISTENTE o negócio jurídico e 

consequentemente o débito ensejador da inserção indevida, devendo a 

Secretaria da Vara oficiar os órgãos de proteção ao crédito acerca da 

inexistência do mencionado débito. DEIXO de condenar a requerida em 

custas e despesas processuais, bem assim em honorários advocatícios 

por serem indevidos em primeiro grau de jurisdição, nos termos do artigo 

54 da Lei 9.099/95 (O acesso ao Juizado Especial independerá, em 

primeiro grau de jurisdição, do pagamento de custas, taxas ou despesas). 

Aguarde o lapso temporal devido para interposição de eventual recurso. 

Transcorrido in albis, certifique-se o trânsito em julgado, e em nada sendo 

requerido pelas partes, ao arquivo com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Após, arquivem-se. 

Mirassol D’Oeste/MT, 13 de dezembro de 2017. (assinado digitalmente) 

Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010240-08.2014.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ELISABETE DE OLIVEIRA SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA GABRIELA ZANROSSO OAB - MT0015679A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EB COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ ANTONIO PEREIRA OAB - GO0013608A (ADVOGADO)

CLAUDIO DA SILVA FERREIRA OAB - GO0032958A (ADVOGADO)

 

INTIMEM-SE as partes para especificarem as provas que pretendem 

produzir, nos termos do art. 370 do NCPC, justificando-as, sob pena de 

indeferimento, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010931-61.2010.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ELLER DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIRIAN COSTA CARDOSO OAB - MT0006361A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CASA GRANDE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JEFFERSON LUIS FERNANDES BEATO OAB - MT0003057A (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO Certifico que procedo com a expedição de intimação dos 

advogados das partes acerca da R. Decisão de Id. 9563011, bem como do 

Extrato de Penhora de Ids. 10948820 e 11163943 Para constar lavrei a 

presente. Mirassol D’Oeste, 15 de dezembro de 2017. Mayla Gimenes de 

Melo Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000452-84.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

STENIO FABRICIO BORTOLAIA CARMONA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MATHEUS TOSTES CARDOSO OAB - MT0010041A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

AYMORE (REQUERIDO)

 

Intimação do(a)s advogado(a)s da parte autora da r. Decisão constante 

nos presentes autos bem como da audiência conciliatória designada para 

a data de 14 de Março de 2018 às 17:30 horas, devendo o(a) 

advogado(a) da parte autora comunicar a mesma do dia e horário da 

mencionada audiência. Ressalto, que o não comparecimento da parte 

autora na audiência conciliatória poderá ensejar na condenação a custas 

processuais (enunciado 28 do Fonaje e item 5.9.1 II CNGC)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010083-64.2016.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

EVA ALINE ROCHA CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA OAB - MT0009495A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CITY LAR - DISMOBRAS IMP. EXP. E DISTRIB. DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS LTDA (REQUERIDO)

MIDEA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO LOUZADA CARPENA OAB - RS46582 (ADVOGADO)

RICARDO LUIZ AZEVEDO CAMPOS DA SILVA OAB - MT0013799A 

(ADVOGADO)

FABIO RIVELLI OAB - MT0019023A (ADVOGADO)

 

Vistos. Considerando o petitório de id nº 10941256, e, ante ao fato do 

digno advogado possuir poderes para dar e receber quitação, DEFIRO o 

pedido de levantamento do valor depositado, observando a conta bancária 

ora informada. EXPEÇA-SE o competente Alvará. Em seguida, INTIME-SE a 

requerente para pugnar o que de direito, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sendo o silêncio interpretado com quitação integral. Após, devidamente 

certificado, CONCLUSOS. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste-MT, 11 de dezembro de 2017. (assinado 

digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010327-90.2016.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

EDINEI EURICO MARQUES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO CEZAR OCHIUTO OAB - MT0008833A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL ALVES DE CAMPOS (EXECUTADO)

 

Vistos. Sem relatório, nos termos do artigo 38, caput, da Lei Federal n.º 

9.099/95. Prima facie, mister discorrer que a atividade jurisdicional tem por 

finalidade justamente a pacificação social por meio da solução dos litígios 

que lhe são submetidos a julgamento, dessarte, havendo autocomposição 

entre as partes nada mais resta senão homologá-lo. Pelo exposto, 

HOMOLOGO a autocomposição de id nº 11036790 em todos os seus 

termos e cláusulas, para que surtam os jurídicos e legais efeitos, nos 

termos do artigo 922, caput, do CPC. EXPEÇAM-SE os respectivos alvarás, 

conforme acordado. Sem custas. P.R.I.C. Certifique-se o trânsito em 

julgado, e após, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 12 de dezembro de 2017. (assinado 

digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010406-40.2014.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA ALVES CABRAL CRUZ (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEBORA ALESSANDRA FERREIRA OAB - MT0018996A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO EDUCACIONAL LUTERANA DO BRASIL - AELBRA 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE CESAR CARVALHO CHEDID OAB - RS23108 (ADVOGADO)

ANA ELOIZA CARDOZO OAB - MS15478-O (ADVOGADO)

 

Vistos. Considerando que a tentativa de restrição via renajud restou 

infrutífera, DEFIRO o pedido de id nº 9627799 com o olhar volvido ao valor 

informado em id nº 10450698, razão pela qual DETERMINO a expedição do 

mandado de penhora, depósito e avaliação de bens, no endereço da 

requerida constante nos autos, conforme disposto nos arts. 835, IV, art. 

839 do CPC. Com a efetivação da penhora e avaliação do bem, INTIME-SE 

a parte executada acerca da penhora, nos termos do art. 841 do CPC, 

bem como para fins do art. 847 do mesmo códex. Se vier aos autos a 

impugnação, CERTIFIQUE-SE acerca de sua tempestividade e façam-me os 

autos CONCLUSOS imediatamente, sob pena de responsabilização. Caso 

as diligências restem infrutíferas, INTIME-SE a exequente para pugnar o 

que de direito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção nos 

termos do art. 53, §4º, da Lei 9.099/95. Após, CONCLUSOS. CUMPRA-SE. 

ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 29 de novembro de 2017. 

(assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000339-33.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:
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MARLI CASTILHO GOMES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSIANE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT0021789A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO EDUCACIONAL LUTERANA DO BRASIL - AELBRA 

(EXECUTADO)

PAULO AUGUSTO SEIFERT (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLEO ROGERIO TREMARIN OAB - RS67461 (ADVOGADO)

RUBEM NESTOR SEIFERT OAB - RS42112 (ADVOGADO)

 

Considerando a apresentação de resposta pela parte requerida, INTIME-SE 

a exequente para, no prazo de 15 (quinze), se manifestar no que entender 

de direito, nos termos da R. Decisão de Id. 10700758. Mirassol D’Oeste, 15 

de dezembro de 2017. Mayla Gimenes de Melo Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000414-72.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

LUCINDA CEBALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER PERUCHI DE MATOS OAB - MT0009865A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SABEMI SEGURADORA SA (REQUERIDO)

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

 

Vistos. Perfilhando detidamente os autos, verificam-se defeitos e 

irregularidades nos termos da inicial, visto que não consta dos autos 

comprovante de endereço em nome do autor. Assim, INTIME-SE o(a) 

douto(a) causídico(a) para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar ou a 

complementar a petição inicial nos termos do art. 321 do NCPC. Após, 

CONCLUSOS. CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste-MT, 12 

de dezembro de 2017. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. 

Lima Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 78604 Nr: 1951-04.2009.811.0011

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vanilda de Barros Araújo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Itaú Seguros S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anatoly Hodniuk Júnior - 

OAB:7963

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Osmar da Silva Monteiro 

Júnior - OAB:7670

 Vistos.

Considerando o teor do ofício de fls. 260 informando que a parte 

requerente não compareceu à perícia médica na data agendada, bem 

como a justificativa apresentada às fls. 256/257, DETERMINO à Gestora 

Judiciário que oficie ao IML a fim de designar nova data para realizar do 

exame necessário, salientando que deverá referido órgão proceder ao 

exame médico, em atendimento à determinação judicial ora exarada, sob 

pena de desobediência. Consigne-se ainda no ofício que deverá o laudo 

médico ser entregue no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data da 

realização da perícia.

EXPEÇA-SE também requisição ao IML para realização da perícia médica 

na requerente, a fim de que seja atendida a burocracia denunciada pela 

autora às fls. 256/257. Referida requisição deverá ser entregue ao 

patrono da requerente que se responsabilizará de entregar à autora para 

que apresente no dia da perícia.

 Uma vez informada data para realização, INTIME-SE a requerente, via seu 

patrono, para que compareça à perícia, sob pena de preclusão da prova.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste-MT, 30 de novembro de 2017.

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 90176 Nr: 3754-22.2009.811.0011

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Wilson dos Santos Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BCS Seguros S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anatoly Hodniuk Júnior - 

OAB:7963

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736

 Vistos.

Verifico que o recurso interposto nos autos inicialmente preenche os 

requisitos de admissibilidade, vez que se trata da via pertinente 

(cabimento) para guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo 

sido interposto no prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da 

LJESP), foi manejado (regularidade formal) por meio de petição (art. 42, 

segunda parte, da LJESP), não havendo indicativos de que a parte 

aquiesceu com a decisão ou renunciou seu direito ao uso das vias 

recursais (inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de 

recorrer), razão pela qual o RECEBO tão somente em seu efeito devolutivo 

(art. 43 da LJESP).

INTIME(M)-SE o(s) recorrido(s) para, querendo, apresentarem 

contrarrazões no prazo legal.

Decorrido o prazo supra, com ou sem contrarrazões, REMETAM-SE os 

autos para a Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso.

CUMPRA-SE.

Mirassol D’Oeste-MT, 06 de dezembro de 2017.

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

Juíza de Direito

3ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 252862 Nr: 4591-96.2017.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: OMPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GdSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON GOMES DE CARVALHO 

- OAB:19970

 PROCESSO/CÓD. Nº 252862

Vistos, etc.

Não sendo o caso de trancamento da ação penal nem de absolvição 

sumária (CPP, art. 397), dou regular prosseguimento ao feito.

Nos termos do art. 399 do Código de Processo Penal, DESIGNO audiência 

de Instrução e Julgamento para o dia 24/01/2018, às 14h15min.

Intimem-se o acusado, seu defensor, o Ministério Público e as 

testemunhas arroladas.

Cumpra-se, expedindo-se os demais expedientes necessários para 

realização do ato.

Mirassol D’Oeste/MT, 01 de dezembro de 2017.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 251768 Nr: 3972-69.2017.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ivan Marques dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IURI SEROR CUIABANO - OAB:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D’OESTE/MT

 TERCEIRA VARA

ATA DE AUDIÊNCIA CRIMINAL

Audiência de Instrução e Julgamento

Dia 13 de dezembro de 2017, às 17h20min.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1016018/12/2017 Página 396 de 613



Autos n°: 251768

 PRESENTES: O Juiz de Direito, o representante do Ministério Público e o 

réu.

OCORRÊNCIAS: Aberta a audiência, foi constatada a presença partes 

supra citadas.

 DELIBERAÇÃO: Em seguida o MM. Juiz proferiu o seguinte:

 Considerando que o causídico do réu, apesar de devidamente intimado, 

deixou de comparecer, redesigno o ato para o dia 17/01/2018, às 15:10h.

Requisite-se o réu.

Saem os presentes intimados.

Intime o advogado do réu por DJe.

Cumpra-se.

Nada mais, por mim, encerrou-se esta audiência, sendo que os presentes 

assinam a ata.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

Leonardo Moraes Gonçalves

Promotor de Justiça

Ivan Marques dos Santos

Parte ré

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 235090 Nr: 216-86.2016.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cicero Galdino do Nascimento, Divanei Umimoto 

da Cruz, Rogério Moreira, Roberto Negrini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Geovani Mendonça de 

Freitas - OAB:MT 11.473/A, Wagner Ricci da Silva - OAB:21.379

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D’OESTE/MT

 TERCEIRA VARA

ATA DE AUDIÊNCIA CRIMINAL

Audiência de Instrução e Julgamento

Dia 12 de dezembro de 2017, às 14h00min.

Autos n°: 235090

 PRESENTES: O Juiz de Direito, o representante do Ministério Público, os 

Defensores das partes rés e estes.

OCORRÊNCIAS: Aberta a audiência, foi constatada a presença partes 

supra citadas.

 O réu asseverou não possuir advogado, solicitando ser defendido pela 

Defensoria Pública.

O réu asseverou seu novo endereço: Assentamento Vale Verde, Distrito 

Nova Cáceres, Cáceres/MT, telefone 65 99680-8617 (telefone da esposa).

DELIBERAÇÃO: Em seguida o MM. Juiz proferiu o seguinte:

 Considerando que o réu Divanei apareceu na presente solenidade, por 

economia processual, torno sem efeito a decisão de fl. 128 e fls. 129-130, 

procedendo sua citação em audiência.

 Abram-se vistas à Defensoria Pública para oferecimento de resposta à 

acusação.

Igualmente, manifestem-se a Defensoria Pública, advogados e Ministério 

Público sobre as testemunhas não localizadas.

Acaso o processo quanto ao réu Divanei já tenha sido desmembrado, 

extraia-se cópia desta decisão ao referido feito com posterior conclusão 

para extinção.

Cumpra-se.

Nada mais, por mim, encerrou-se esta audiência, sendo que os presentes 

assinam a ata.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

Leonardo Moraes Gonçalves

Promotor de Justiça

Lina Marie Cabral

Defensora Pública

Geovani Mendonça de Freitas

Advogado

Wagner Ricci da Silva

Advogado

Cicero Mendonça do Nascimento

Parte ré

Roberto Negrini

Parte ré

Divanei Umimoto da Cruz

Parte ré

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 249368 Nr: 2770-57.2017.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: OMPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WFdP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Everaldo Batista Figueira 

Junior - OAB:11.988

 PROCESSO/CÓD. Nº 249368

 Vistos etc.

Considerando que a decisão de revogação da prisão preventiva e 

aplicação das medidas cautelares às fls. 679/682 deixou de constar, 

equivocadamente, a suspensão do porte de arma de fogo, visto que 

necessária para resguardar a incolumidade física da vítima e testemunhas, 

além de ser inerente à suspensão da função pública, chamo o feito à 

ordem, para alterar a referida decisão, pelo que também fica determinada 

a suspensão do porte de arma de fogo, com fundamento do art. 319, 

inciso VI, do CPP.

No mais, mantenho incólumes os demais termos da decisão ora alterada.

Expeça-se ofício à autoridade competente acerca da presente decisão.

Intime-se. Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 14 de dezembro de 2017.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 253131 Nr: 4802-35.2017.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: OMPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WMC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Juliano Barreto Lopes - 

OAB:20.450

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D’OESTE/MT

 TERCEIRA VARA

ATA DE AUDIÊNCIA CRIMINAL

Audiência de Instrução e Julgamento

Dia 13 de dezembro de 2017, às 16h20min.

Autos n°: 253131

 PRESENTES: O Juiz de Direito, o representante do Ministério Público, o 

Defensor da parte ré e este.

OCORRÊNCIAS: Aberta a audiência, foi constatada a presença partes 

supra citadas. Em seguida foram ouvidas as testemunhas Myrella Kamily 

Bartela Lazzartti, Meire Tezerinha Bartela Lazzaretti, Laurita Francisca 

Bartela, Silmara Rodrigues Machado, Josiane Laura Bartela e Any Marcia 

Malheiros Silva e procedido o interrogatório do réu. Registre-se que o(s) 

depoimento(s) foi(ram) gravado(s) observando-se o disposto no 

Provimento 71/2008 da Corregedoria Geral da Justiça, valendo o termo em 

anexo como termo de compromisso em relação à(s) testemunha(s).

A vítima Myrella foi ouvida na presença de sua genitora.

As partes desistiram da oitiva das testemunhas Fabyane e Quedima.

DELIBERAÇÃO: Em seguida o MM. Juiz proferiu o seguinte:

 Homologo a desistência da oitiva das testemunhas Fabyane e Quédima.

Declaro encerrada a instrução processual, abrindo-se vistas às partes 

para memoriais finais, no prazo legal, iniciando pelo Ministério Público.

Cumpra-se.

Nada mais, por mim, encerrou-se esta audiência, sendo que os presentes 

assinam a ata.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

Leonardo Moraes Gonçalves

Promotor de Justiça
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Juliano Barreto Lopes

Advogado

Edson Gomes de Carvalho

Advogado

Welterson Mance Carnielo

Parte ré

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 251768 Nr: 3972-69.2017.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ivan Marques dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IURI SEROR CUIABANO - OAB:

 Luiz Flávio dos Reis Lemes, Gestor Judiciário, lotado na 3ª Vara a 

Comarca de Mirassol D´Oeste-MT, no usos das funções inerentes ao meu 

cargo e na forma da lei, me cumprimento nos termos do art. 152, inciso VI 

do NCPC c/c Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4, VI da CNGC, impulsiono os 

presentes autos ao MP para manifestar acerca do pedido de revogação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 236691 Nr: 1083-79.2016.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eliano dos Santos Maia, Thiago Barbosa do 

Amaral

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensor Público de 

Mirassol D´Oeste - OAB:, Geovani Mendonça de Freitas - 

OAB:11.473-B

 Luiz Flávio dos Reis Lemes, Gestor Judiciário, lotado na 3ª Vara a 

Comarca de Mirassol D´Oeste-MT, no usos das funções inerentes ao meu 

cargo e na forma da lei, me cumprimento nos termos do art. 152, inciso VI 

do NCPC c/c Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4, VI da CNGC, impulsiono os 

presentes autos intimando o advogado Geovani Mendonça de Freita data 

do Júri que encontra-se designado para o dia 5/4/2018 às 08:00 horas

Comarca de Nova Mutum

Portaria

 PORTARIA N.° 94/2017/DF/NM

 A Excelentíssima Senhora Doutora ANA HELENA ALVES PORCEL 

RONKOSKI, Juíza de Direito e Diretora do Fórum em Substituição Legal da 

Comarca de Nova Mutum, Estado de Mato Grosso, no uso de suas 

atribuições legais,

CONSIDERANDO o teor do Provimento n. 17/2017-CM, que dispõe sobre o 

Recesso Forense, Período do Plantão Judiciário de 20 de dezembro de 

2017 a 6 de janeiro de 2018 e Suspensão dos prazos processuais;

 CONSIDERANDO os termos da Portaria nº 709/2017-PRES, que 

estabelece o horário de expediente do Tribunal de Justiça e das Comarcas 

do Estado de Mato Grosso no período de 20 de dezembro de 2017 a 6 de 

janeiro de 2018, das 13 às 18 horas, em regime de plantão;

CONSIDERANDO a necessidade de elaborar escala de servidores para 

atuarem no recesso forense em regime de plantão;

 RESOLVE:

Art. 1º ESTABELECER escala dos servidores para atuarem no recesso 

forense: das 15h do dia 19/12/2017 até às 18h do dia 25/12/2017: Casia 

Regina Gama, telefone (65) 99948-2594; das 18h do dia 25/12/2017 até às 

18h do dia 31/12/2017: Maria Cecília Pires de Miranda, telefone (65) 

99948-2594; das 18h do dia 31/12/2017 até às 18h do dia 6/1/2018: Milene 

Arissava, telefone (65) 99948-2594.

Publique-se, encaminhe-se à Presidência, à Diretoria-Geral do TJMT e à 

Corregedoria-Geral da Justiça, cientifiquem-se os servidores plantonistas.

 Nova Mutum, 15 de dezembro de 2017.

 ANA HELENA ALVES PORCEL RONKOSKI

PORTARIA N.° 93/2017/DF/NM

 A Excelentíssima Senhora Doutora ANA HELENA ALVES PORCEL 

RONKOSKI, Juíza de Direito e Diretora do Fórum em Substituição Legal da 

Comarca de Nova Mutum, Estado de Mato Grosso, no uso de suas 

atribuições legais,

CONSIDERANDO orientação do Departamento de Recursos Humanos do 

TJMT no expediente n. 0152210-63.2017.8.11.0000;

CONSIDERANDO que a servidora MARIA CECÍLIA PIRES DE MIRANDA, 

distribuidor/contador/partidor matrícula 26088, ficará como responsável 

pela Central de Arrecadação e Arquivamento na Comarca de Nova Mutum, 

conforme Provimentos N. 15/2017-CM e N. 12/2017-CGJ, a partir de 

13/12/2017;

 RESOLVE:

Art. 1º TORNAR SEM EFEITO o artigo 2º da Portaria N. 91/2017/DF/NM.

 Publique-se e encaminhe-se ao Departamento de Recursos Humanos do 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso para conhecimento 

e providências cabíveis.

 Nova Mutum, 15 de dezembro de 2017.

 ANA HELENA ALVES PORCEL RONKOSKI

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 102277 Nr: 1624-47.2017.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dorval Dilda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Da Pieve - OAB:MT 

11284-A, Marlucy Pereira da Silva - OAB:MT 16.016

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 NOS TERMOS da legislação vigente e Provimentos n. 53 e 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO estes autos para expedição de matéria a imprensa (DJE) – ou 

a devida intimação pessoal por imposição legal - com a finalidade de 

i n t i m a r  a  p a r t e  A U T O R A / E X E Q U E N T E ,  p o r  s e u ( s ) 

Advogado(s)/Procurador(s), para manifestar, no prazo legal, sobre a 

CERTIDÃO DO SR. OFICIAL DE JUSTIÇA de fls.90, tendo em vista que esta 

foi negativa na INTIMAÇÃO da parte Requerente para comparecer na 

audiência designada para o dia 20/02/2018, às 15:30 horas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 111816 Nr: 6950-85.2017.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Noili Sand Kogler

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adir Freo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wallison Kenedi de Lima - 

OAB:MT 16.704

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 .Isto posto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela de 

urgência, forte no art. 300, “caput”, c.c. o art. 305, ambos do Código de 

Processo Civil, nos termos do pedido vertido na inicial, uma vez que, 

presente os requisitos legais, para fins de:DETERMINAR a intimação da 

parte Autora para, querendo, no prazo de 10 (dez) dias, ofertar caução 

idônea ou promover o depósito judicial do valor impugnado por ocasião 

desta demanda. Assim, tão logo quanto aporte aos autos o comprovante 

do depósito supra mencionado ou apresentação de caução idônea, a qual 

deverá ser previamente analisada pelo juízo: DETERMINAR a suspensão 

do protesto efetuado pelo Sr. Odair José Dauek Wojciechowski, junto ao 

Cartório do 2º Ofício de Nova Mutum/MT (protesto n. 23131, livro 60, folhas 

331,datado de 01.09.2017, referente ao título n. 850566, no valor de 

R$38.500,00 (trinta e oito mil e quinhentos reais). DETERMINAR a 

expedição de ofício diretamente o Cartório do 2º Ofício de Nova Mutum/MT 

para que proceda com a devida suspensão, conforme determinado acima, 

ficando eventuais custas às expensas da parte Autora. DETERMINAR que 

a parte Autora no prazo de 30 (trinta) dias, promova o aditamento da 

petição inicial, com fundamento no art. 308, “caput”, do Manual de 

Processo Civil.Da Citação da Parte Requerida.Tratando-se de Pedido de 

Tutela Cautelar em Caráter Antecedente, nos termos do art. 306, CPC, 

cite-se e intime-se a parte Requerida para que, querendo, responda a 

presente ação, bem como indique provas a serem produzidas, no prazo 

de 05 (cinco) dias, sob as advertências pertinentes, nos ditames do art. 
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344 do Código de Processo Civil.Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 73689 Nr: 2207-71.2013.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adão Morbach

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:MT 13.994-A, Renato Chagas Correa da Silva - 

OAB:MT 8.184-A, Renato Feliciano de Deus Nery - OAB:6193/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 NOS TERMOS da legislação vigente e Provimentos n. 53 e 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO estes autos para expedição de matéria a imprensa (DJE) – ou 

a devida intimação pessoal por imposição legal - com a finalidade de 

i n t i m a r  a  p a r t e  A U T O R A / E X E Q U E N T E ,  p o r  s e u ( s ) 

Advogado(s)/Procurador(s), para manifestar sobre a CARTA 

PRECATÓRIA com certidão do Sr. Oficial de Justiça negativa de fls. 64, 

requerendo o que entender de direito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 83215 Nr: 933-04.2015.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Itor Pires de Camargo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jocimar da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Altair Marcos de Albuquerque 

- OAB:MT/21992

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 NOS TERMOS da legislação vigente e Provimentos n. 53 e 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO estes autos, com a finalidade de intimar o ADVOGADO DA 

PARTE EXEQUENTE para informar o endereço da parte Executada, no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 89570 Nr: 4748-09.2015.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Alberto Royer

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fernanda Cristina Andre, Daiane Cristina 

Andre, Jordino Arruda André

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leandro Westphalen Michel - 

OAB:MT 7262-B, Paulo de Morais Almeida Junior - OAB:MT 13.044

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 NOS TERMOS da legislação vigente e Provimento n. 56/2007-CGJ, assim 

como pelo decurso do prazo da suspensão do feito, IMPULSIONO com a 

finalidade de intimar a parte Autora, por seu(s) Advogados, para informar 

sobre o cumprimento da obrigação, conforme r. sentença de fl. 32.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 106818 Nr: 4788-20.2017.811.0086

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rossi Digitação e Cobrança LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Daniel Meneghel, Eda Furlani Rolim Meneghel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Nelson Ferraz - 

OAB:30890/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Isabel Cristina Rezende 

Yamashita - OAB:PR/21.487

 NOS TERMOS da legislação vigente e Provimento n. 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO estes autos para expedição de matéria a imprensa (DJE) com 

a finalidade de intimar a parte Autora/Exequente, por seu(s) Advogado(s), 

para, querendo,MANIFESTAR sobre às petições dos requeridos lançadas 

às fls. 71/78, 81/90, no prazo legal. É o que me cumpre.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 92698 Nr: 1642-05.2016.811.0086

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adelar Mateus Jacobowski

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jair Denilson Theves, Vilson Delmar Theves, 

Helena Souza Theves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nelir F. Jacobowski Geier - 

OAB:3437

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 NOS TERMOS da legislação vigente e Provimento n. 56/2007-CGJ (item 

26.6.1.8), IMPULSIONO estes autos para expedição de matéria a imprensa 

(DJE) com a finalidade de intimar a parte Autora/Exequente, por seu(s) 

Advogado(s), para, deposito da diligência para cumprimento do segundo 

paragrafo do despacho de fls. 50,no prazo legal,(site do Tribunal de 

Justiça – www.tj.mt.gov.br. É o que me cumpre.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 95386 Nr: 3295-42.2016.811.0086

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Petrobrás Distribuidora S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): POSTO DE SERVIÇOS DOIS IRMÃOS LTDA, 

David Antonio Baldo, Outros, Instituto Brasileiro de Estudos Científicos - 

IBEC Brasil

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Lúcia Ferreira Teixeira - 

OAB:3662/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marco Antonio Madrid - 

OAB:SP/ 125941

 NOS TERMOS da legislação vigente e Provimentos n. 53 e 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO estes autos para expedição de matéria a imprensa (DJE) – ou 

a devida intimação pessoal por imposição legal - com a finalidade de 

i n t i m a r  a  p a r t e  A U T O R A / E X E Q U E N T E ,  p o r  s e u ( s ) 

Advogado(s)/Procurador(s) ou representante legal (MP), para manifestar 

sobre a PROPOSTA DEHONORÁRIOS E MANIFESTAÇÃO de fls.32/36, 

requerendo o que entender de direito, no prazo legal.

É o que me cumpre

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 25037 Nr: 38-05.1999.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agro Amazonia Produtos Agropecuários Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valmir Luiz Copetti

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Decio Jose Tessaro - OAB:MT 

3162, Jackson Mário de Souza - OAB:4635/MT, Maryhélvia Amaral 

Pinheiro de Paula - OAB:6.285/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anedio Aparecido Tosta - 

OAB:MT 4.855

 Nos termos da legislação vigente e do art. 1.209 da CNGC, e 

considerando a devolução da Carta Precatória às fls. 201/209 sem o 

devido cumprimento, impulsiono estes autos para intimar a parte autora 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, dar o devido andamento ao 

feito,requerendo o que entender de direito sob pena de extinção

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 87792 Nr: 3604-97.2015.811.0086

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Ouro Verde de Mato Grosso - SICREDI Ouro Verde MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ivan Carlos Cerezoli

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Felipe Lammel - OAB:MT 

7.133, Vinicius Pereira Muller - OAB:MT 18.308

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.217 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a parte autora, por seus advogados, para se 

manifestar acerca da Certidão do Oficial de Justiça de fls. 68, requerendo 
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o que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, observando-se que, 

no mesmo prazo, caso requeira a expedição: a) de Carta Precatória, 

deverá comprovar nos autos o pagamento das custas de preparo e 

distribuição; b) de novo mandado, deverá providenciar o pagamento da 

diligência do Oficial de Justiça, mediante a expedição de guia de 

recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu Serviços>Guias>Emissão de Guia de 

Diligência, regulamentada pelo Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é 

calculado pelo sistema conforme o local indicado para a realização da 

diligência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 623 Nr: 81-78.1995.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: C.Vale - Cooperativa Agroindustrial - Filial Diamantino

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aladi de Vargas, Miguel Batistella

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Arauz Filho - 

OAB:27171/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aldorema Viana Reginato - 

OAB:3.500-B MT

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.217 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar as partes, por seus advogados, para se manifestarem 

acerca do Laudo de Avaliação de fls. 268/270, requerendo o que entender 

de direito, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 77380 Nr: 928-16.2014.811.0086

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Eraldo Rezende

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:MT 13.994-A, Renato Chagas Correa da Silva - 

OAB:MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.217 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a parte autora, por seus advogados, para se 

manifestar acerca da Certidão do Oficial de Justiça de fls. 69, requerendo 

o que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, observando-se que, 

no mesmo prazo, caso requeira a expedição: a) de Carta Precatória, 

deverá comprovar nos autos o pagamento das custas de preparo e 

distribuição; b) de novo mandado, deverá providenciar o pagamento da 

diligência do Oficial de Justiça, mediante a expedição de guia de 

recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu Serviços>Guias>Emissão de Guia de 

Diligência, regulamentada pelo Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é 

calculado pelo sistema conforme o local indicado para a realização da 

diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 88100 Nr: 3783-31.2015.811.0086

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV Financeira S/A Crédito, Financiamento e 

Investimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jovi Antonio Correa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giulio Alvarenga Reale - 

OAB:MT 15.484-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.217 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a parte autora, por seus advogados, para se 

manifestar acerca da Certidão do Oficial de Justiça de fls. 40, requerendo 

o que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, observando-se que, 

no mesmo prazo, caso requeira a expedição: a) de Carta Precatória, 

deverá comprovar nos autos o pagamento das custas de preparo e 

distribuição; b) de novo mandado, deverá providenciar o pagamento da 

diligência do Oficial de Justiça, mediante a expedição de guia de 

recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu Serviços>Guias>Emissão de Guia de 

Diligência, regulamentada pelo Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é 

calculado pelo sistema conforme o local indicado para a realização da 

diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 102485 Nr: 1760-44.2017.811.0086

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Administradora de Consórcios Sicredi LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Deoclécio Luiz Cenedese

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vera Regina Martins - OAB:RS 

34.607

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.217 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a parte autora, por seus advogados, para se 

manifestar acerca da Certidão do Oficial de Justiça de fls. 28, requerendo 

o que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, observando-se que, 

no mesmo prazo, caso requeira a expedição: a) de Carta Precatória, 

deverá comprovar nos autos o pagamento das custas de preparo e 

distribuição; b) de novo mandado, deverá providenciar o pagamento da 

diligência do Oficial de Justiça, mediante a expedição de guia de 

recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu Serviços>Guias>Emissão de Guia de 

Diligência, regulamentada pelo Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é 

calculado pelo sistema conforme o local indicado para a realização da 

diligência. INTIMO AINDA a parte autora para providenciar o recolhimento 

da COMPLEMENTAÇÃO DA DILIGÊNCIA JÁ EFETUADA PELO OFICIAL DE 

JUSTIÇA, conforme cotação na certidão de fls. 28.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 108441 Nr: 5181-42.2017.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FWA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Terra Santa Agro S.A., CRATEUS 

ALGODOEIRA SA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Augusto Barros de Macedo - 

OAB:7667/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 056/07, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS para intimar a parte autora para, querendo, apresentar 

IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO, no prazo legal.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1000295-80.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE DA SILVA CAMPOS SOUZA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANE DA SILVA CAMPOS SOUZA OAB - MT0015097A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE NOVA MUTUM (IMPETRADO)

PREFEITO MUNICIPAL DE NOVA MUTUM (IMPETRADO)

Magistrado(s):

ANA HELENA ALVES PORCEL RONKOSKI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE NOVA 

MUTUM SENTENÇA Numero do Processo: 1000295-80.2017.8.11.0086 

IMPETRANTE: ELIANE DA SILVA CAMPOS SOUZA IMPETRADO: MUNICIPIO 

DE NOVA MUTUM, PREFEITO MUNICIPAL DE NOVA MUTUM Vistos. 

Cuida-se de embargos de declaração opostos pela embargante/impetrante 
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ELIANE DA SILVA CAMPOS, em face da sentença proferida neste 

mandado de segurança, a qual estaria eivada de omissão e obscuridade. 

A sentença embargada (ID 10542313) julgou extinto o presente mandamus 

sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, inciso V, do CPC, 

considerando que a embargante já havia impetrado o mandado de 

segurança sob o n°. 1000003-32.2016.811.0086, o qual teve a petição 

inicial indeferida nos termos do artigo 10, da Lei n°. 12.016/2009, com as 

mesmas partes, causa de pedir, pedido e objeto. A embargante/impetrante 

aduz que a sentença teria sido omissa e obscura porque não teria 

apreciado os novos fatos e provas trazidos pela parte autora e, por isso, 

deveria ser revista, acarretando a sua respectiva reforma. Vieram os 

autos conclusos. É o relatório. Fundamento e decido. O artigo 1.022 do 

Novo Código de Processo Civil assim dispõe: Art. 1.022. Cabem embargos 

de declaração contra qualquer decisão judicial para: I – esclarecer 

obscuridade ou eliminar contradição; II – suprir omissão de ponto ou 

questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a 

requerimento; III – corrigir erro material. Parágrafo único. Considera-se 

omissa a decisão que: I – deixe de se manifestar sobre tese firmada em 

julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de 

competência aplicável ao caso sob julgamento; II – incorra em qualquer 

das condutas descritas no artigo 486, § 1°. Para os ilustres doutrinadores 

Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero, em seu Código de Processo Civil 

Comentado artigo por artigo, na p. 569, obscuridade, contradição e 

omissão podem ser assim definidas: “Obscuridade. Obscura é a decisão a 

que falta clareza. A obscuridade concerne à redação da decisão. A 

obscuridade compromete a adequada compreensão da ideia exposta na 

decisão judicial. Contradição. A decisão é contraditória quando encerra 

duas ou mais proposições inconciliáveis. A contradição ocorre entre 

proposições que se encontram dentro da mesma decisão (...). Omissão. A 

apreciação que o órgão jurisdicional deve fazer dos fundamentos 

levantados pelas partes em seus arrazoados tem de ser completa. Vale 

dizer: a motivação da decisão deve ser completa – razão pela qual cabem 

embargos de declaratórios quando for omitido ponto sobre o qual devia 

pronunciar-se o juiz ou tribunal.”[1] Analisando o caso em apreço, entendo 

que a decisão embargada está bem clara e de modo algum apresenta 

omissão ou obscuridade, visto que explicitou o comando jurisdicional de 

forma autoexplicativa. Não basta que a embargante impetre novo writ na 

intenção de trazer novas provas, tendo o feito as mesmas partes (ELIANE 

DA SILVA CAMPOS x MUNICÍPIO DE NOVA MUTUM), mesmo pedido 

(nomeação e posse da impetrante no cargo de advogada do MUNICÍPIO) e 

mesma causa de pedir (classificação em 4º lugar no certame realizado). A 

litispendência deve ser reconhecida, haja vista que o mandado de 

segurança sob o n°. 1000003-32.2016.811.0086 impetrado anteriormente 

não tinha decisão com trânsito em julgado, tendo em vista que o recurso 

de apelação interposto pela impetrante/embargante contra a sentença que 

indeferiu a inicial somente foi julgado pelo Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso em 26/10/2017, certificado o trânsito em julgado em 27/11/2017. O 

acórdão que apreciou o recurso de apelação interposto desproveu o 

apelo à unanimidade, com a ementa redigida nos seguintes termos: 

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CONCURSO PÚBLICO – CARGO DE 

ADVOGADO DO MUNICÍPIO DE NOVA MUTUM – PLEITO DE NOMEAÇÃO E 

POSSE – CANDIDATO CLASSIFICADO ALÉM DO NÚMERO DE VAGAS 

PREVISTO NO EDITAL – NOMEAÇÃO DE SERVIDORES PARA EXERCER 

CARGOS EM COMISSÃO DE ASSESSOR JURÍDICO – PRETERIÇÃO NÃO 

COMPROVADA –AUSÊNCIA DE IDENTIDADE DAS ATRIBUIÇÕES DOS 

CARGOS DE ADVOGADO E ASSESSOR JURÍDICO – AUSÊNCIA DE 

DIREITO À NOMEAÇÃO E POSSE – RECURSO DESPROVIDO. Inviável o 

reconhecimento de direito subjetivo à nomeação e posse de candidato 

classificado em concurso público, sob a alegação de preterição quando 

não comprovada. A contratação de servidores para ocupar cargos em 

comissão de Assessor Jurídico não evidencia violação a direito da 

Apelante, classificada para o cargo de Advogado, porquanto ausente a 

identidade entre as atribuições dos cargos. Logo, tenho que o mérito do 

primeiro mandado de segurança impetrado em primeiro lugar já foi 

definitivamente decidido pela Corte Estadual, de modo que não é ajuizando 

novo mandado de segurança com supostas novas provas que a 

impetrante conseguirá rever a decisão, tendo em vista que nesses casos 

o Código de Processo Civil prevê sucedâneo recursal específico. Portanto, 

evidente o pressuposto processual negativo concernente à litispendência 

quando do ajuizamento da petição inicial, imprescindível a extinção do 

processo sem julgamento de mérito, considerando que antes da 

apreciação do mérito da demanda é fundamental que estejam presentes 

as condições da ação e os pressupostos processuais. Sendo assim, 

considerando que não há a presença de quaisquer dos vícios apontados 

pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil, CONHEÇO DOS EMBARGOS 

DE DECLARAÇÃO OPOSTOS, NO ENTANTO, NEGO-LHES PROVIMENTO, 

tendo em vista que a parte embargante deseja unicamente a revisão da 

decisão judicial já proferida na sentença, pelos meios inadequados. 

Mantenho incólume a sentença do ID 10542313. Intimem-se. Cumpra-se. 

Nova Mutum/MT, 15 de dezembro de 2017. ANA HELENA ALVES PORCEL 

RONKOSKI Juíza de Direito em substituição legal [1] MARINONI, Luiz 

Guilherme; MITIDIERO, Daniel. Código de Processo Civil: comentado artigo 

por artigo, 4. Ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012, p. 569.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010024-50.2013.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

LAZARO RUFINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO DE MORAIS ALMEIDA JÚNIOR OAB - MT0013044A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED NORTE DE MATO GROSSO - COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA OAB - MT0012089A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE NOVA 

MUTUM INTIMAÇÃO Dados do Processo:  Processo : 

8010024-50.2013.8.11.0086 Valor causa: R$ 26.300,00 Espécie/Assunto: 

PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) Audiência: 

REQUERENTE: LAZARO RUFINO Advogado do(a) REQUERENTE: PAULO 

DE MORAIS ALMEIDA JÚNIOR - MT0013044A-O Nome: LAZARO RUFINO 

Endereço: Rua DAS BROMELIAS, 1653, W, RESIDENCIAL DOS IPES, NOVA 

MUTUM - MT - CEP: 78450-000 REQUERIDO: UNIMED NORTE DE MATO 

GROSSO - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO Advogado do(a) 

REQUERIDO: LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - MT0012089A Nome: 

UNIMED NORTE DE MATO GROSSO - COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO Endereço: Rua DAS NOGUEIRAS, 583, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 49129-999 Nos termos da legislação vigente, serve a presente, 

extraída dos autos da RECLAMAÇÃO acima identificada, para proceder a 

INTIMAÇÃO de Vossas Senhorias, acerca do retorno dos autos da Turma 

Recursal, para que requeiram o que entenderem de direito, no prazo de 10 

(dez) dias, sob pena de preclusão. Nova Mutum - MT, 15 de dezembro de 

2017. Assinado Eletronicamente DIEGO FRANCISCO DE CAMPOS Por 

ordem do(a) MM(a) Juiz(a) ANA HELENA ALVES PORCEL RONKOSKI 

SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA 

DA COMARCA DE NOVA MUTUM - MT: RUA DAS HELICÔNIAS, Nº. 444-N, 

JARDIM DAS ORQUÍDEAS, NOVA MUTUM - MT, CEP: 78.450-000, 

TELEFONE (65) 3308-3434.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000527-92.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ADEVAIR SANTOS DE AGUIAR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL LUIS NASCIMENTO MOURA OAB - MT0016604A (ADVOGADO)

THIAGO PERTILE BORDA OAB - MT0021017A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000527-92.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: ADEVAIR SANTOS DE AGUIAR REQUERIDO: ESTADO DE 

MATO GROSSO Vistos, etc. Considerando o delineado no Processo n. 

53157/2015 no Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, indefiro o 

pedido de antecipação dos efeitos da tutela de urgência, diante do perigo 

na demora inverso. Outrossim, deixo de designar audiência de conciliação 

em observância ao teor do Ofício Circular n. 003/GPG/PGE/2016. Cite-se e 

intime-se a parte Requerida para que traga aos autos documentos que 

contribuam para o esclarecimento da demanda, nos ditames do art. 9° da 
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Lei n. 12.153/2009. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. 

Com urgência. Nova Mutum/MT, 6 de setembro de 2017 CASSIO LEITE DE 

BARROS NETTO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000366-82.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL LUIS NASCIMENTO MOURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO PERTILE BORDA OAB - MT0021017A (ADVOGADO)

DANIEL LUIS NASCIMENTO MOURA OAB - MT0016604A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000366-82.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: DANIEL LUIS NASCIMENTO MOURA REQUERIDO: ESTADO 

DE MATO GROSSO Vistos, etc. De proêmio, no tocante ao Recurso de 

Agravo de Instrumento n. 1000276-89.2017.811.9005 interposto pela parte 

Requerente, a teor do art. 1.018, § 1°, do Código de Processo Civil, 

mantenho a decisão agravada pelas razões fáticas e jurídicas que a 

embasaram. Ademais, dê-se fiel cumprimento à decisão disposta no id. 

9462160 na data de 18.08.2017. Às providências. Com urgência. Nova 

Mutum/MT, 18 de setembro de 2017 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000366-82.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL LUIS NASCIMENTO MOURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO PERTILE BORDA OAB - MT0021017A (ADVOGADO)

DANIEL LUIS NASCIMENTO MOURA OAB - MT0016604A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000366-82.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: DANIEL LUIS NASCIMENTO MOURA REQUERIDO: ESTADO 

DE MATO GROSSO Vistos, etc. Considerando o delineado no Processo n. 

53157/2015 no Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, indefiro o 

pedido de antecipação dos efeitos da tutela de urgência, diante do perigo 

na demora inverso. Outrossim, deixo de designar audiência de conciliação 

em observância ao teor do Ofício Circular n. 003/GPG/PGE/2016. Cite-se e 

intime-se a parte Requerida para que traga aos autos documentos que 

contribuam para o esclarecimento da demanda, nos ditames do art. 9° da 

Lei n. 12.153/2009. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. 

Com urgência. Nova Mutum/MT, 17 de agosto de 2017 CASSIO LEITE DE 

BARROS NETTO Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010024-50.2013.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

LAZARO RUFINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO DE MORAIS ALMEIDA JÚNIOR OAB - MT0013044A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED NORTE DE MATO GROSSO - COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA OAB - MT0012089A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 8010024-50.2013.8.11.0086 

REQUERENTE: LAZARO RUFINO REQUERIDO: UNIMED NORTE DE MATO 

GROSSO - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO Vistos, etc. Recebo o 

Recurso Inominado interposto apenas em seu efeito devolutivo, sem 

gratuidade recursal. Intime-se a parte Recorrida para, querendo, no prazo 

de 10 (dez) dias, apresentar contrarrazões, e/ou caso já tenha sido 

apresentadas, encaminhe-se os presentes autos para uma das Egrégias 

Turmas Recursais Estaduais, para a soberana apreciação do recurso 

interposto. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Nova 

Mutum/MT, 3 de agosto de 2017 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000527-92.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ADEVAIR SANTOS DE AGUIAR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL LUIS NASCIMENTO MOURA OAB - MT0016604A (ADVOGADO)

THIAGO PERTILE BORDA OAB - MT0021017A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000527-92.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: ADEVAIR SANTOS DE AGUIAR REQUERIDO: ESTADO DE 

MATO GROSSO Vistos, etc. Considerando o delineado no Processo n. 

53157/2015 no Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, indefiro o 

pedido de antecipação dos efeitos da tutela de urgência, diante do perigo 

na demora inverso. Outrossim, deixo de designar audiência de conciliação 

em observância ao teor do Ofício Circular n. 003/GPG/PGE/2016. Cite-se e 

intime-se a parte Requerida para que traga aos autos documentos que 

contribuam para o esclarecimento da demanda, nos ditames do art. 9° da 

Lei n. 12.153/2009. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. 

Com urgência. Nova Mutum/MT, 6 de setembro de 2017 CASSIO LEITE DE 

BARROS NETTO Juiz de Direito

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 110836 Nr: 6410-37.2017.811.0086

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AFdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edivane Teixeira Dario - 

OAB:MT 18423/O, Marco Aurélio Piacentini - OAB:MT 7170-B

 Vistos em correição, etc.

Considerando que o Egrégio Tribunal de Justiça deferiu parcialmente o 

pedido formulado pelo causídico constituído pelo ofensor em sede de 

Habeas Corpus, desconstituindo a obrigação de comparecimento às 

reuniões do Projeto Âncora (fl. 34/35), resta prejudicada a análise do 

pedido formulado às fls. 31/32.

 Ciência ao Ministério Público.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 77932 Nr: 1401-02.2014.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rafael Honório Kener

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ivonir Alves Dias - OAB:MT 

13.310, Roberson Siqueira de Melo - OAB:MT 18.701

 Vistos em correição, etc.

 Considerando o pedido de adiamento da Sessão de Julgamento formulado 

pelo Ministério Público em razão da ausência de intimação da vítima, que 

conforme certificado nos autos encontra-se em viagem e somente 

retornará no dia 20/12/2017, redesigno a sessão de julgamento pelo 

Tribunal do Júri outrora aprazada para o dia 26/01/2018, às 09h00min.
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Notifique-se o Ministério Público e a Defesa.

Intimem-se, expedindo o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 91291 Nr: 736-15.2016.811.0086

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SdSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André de Almeida Vilela - 

OAB:11012-MT, Paulo de Almeida Vilela - OAB:MT / 9.538

 Vistos em correição (...) Ainda que a CNGC preveja a distribuição dos 

pedidos de providências para aplicação de medidas protetivas em autos 

próprios, há que se considerar que a medida se deve ao fato de que, em 

razão da urgência, tais pedidos, via de regra, chegam ao juízo antes da 

conclusão do Inquérito Policial, ou da instauração da ação penal 

correspondente ao crime que lhe deu causa, merecendo, apenas por isso, 

autuação própria. No entanto, uma vez aportado aos autos o Inquérito 

Policial ou ação penal respectiva não há mais qualquer razão que justifique 

a tramitação em apartado, que apenas infla o número do acervo 

processual sem qualquer utilidade prática ou mesmo regramento 

processual que a justifique. Posto isto, certifique-se o Senhor Gestor 

acerca da existência de eventual Ação Penal ou Inquérito Policial, 

referente a estes fatos, devendo-se nesse caso, cópias das principais 

peças do presente procedimento (pedido de providências protetivas; 

decisão judicial que as defere; intimação das partes acerca da referida 

decisão; e a presente decisão), serem transladadas ao feito 

correspondente. Após, arquivem-se os presentes autos com as devidas 

baixas e anotações. Caso não tenha sido distribuída a respectiva Ação 

Penal ou instaurado Inquérito Policial para apurar os fatos, o que deverá 

ser certificado pelo Gestor, voltem os autos conclusos para deliberação. 

Ciência às partes.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 100227 Nr: 326-20.2017.811.0086

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: maria luiza gonçales santos 

- OAB:21741

 Vistos em correiçãoTrata-se de procedimento instaurado com a finalidade 

de aplicação de medidas protetivas de urgência requeridas pela vítima 

Jucieli Gomes Rosa em face de Adriano Muniz Marques .Foram deferidas 

as medidas especificadas na decisão de fls. 11/13, e ambos os 

interessados foram intimados pessoalmente da decisão, não havendo 

outros requerimentos ou manifestações no processo.Filio-me ao 

entendimento de que as medidas protetivas de urgência previstas na Lei 

11.340/06, quando requeridas pela vítima por intermédio da autoridade 

policial em razão da suposta prática de um crime em circunstância 

caracterizadora de violência doméstica, têm natureza de medidas 

cautelares criminais(...) "Ainda que a CNGC preveja a distribuição dos 

pedidos de providências para aplicação de medidas protetivas em autos 

próprios, há que se considerar que a medida se deve ao fato de que, em 

razão da urgência, tais pedidos, via de regra, chegam ao juízo antes da 

conclusão do Inquérito Policial, ou da instauração da ação penal 

correspondente ao crime que lhe deu causa, merecendo, apenas por isso, 

autuação própria.No entanto, uma vez aportado aos autos o Inquérito 

Policial ou ação penal respectiva não há mais qualquer razão que justifique 

a tramitação em apartado, que apenas infla o número do acervo 

processual sem qualquer utilidade prática ou mesmo regramento 

processual que a justifique.Posto isto, certifique-se o Senhor Gestor 

acerca da existência de eventual Ação Penal ou Inquérito Policial, 

referente a estes fatos, devendo-se nesse caso, cópias das principais 

peças do presente procedimento (pedido de providências protetivas; 

decisão judicial que as defere; intimação das partes acerca da referida 

decisão; e a presente decisão), serem transladadas ao feito 

correspondente.Após, arquivem-se os presentes autos com as devidas 

baixas e anotações.Caso não tenha sido distribuída a respectiva Ação 

Penal ou instaurado Inquérito Policial para apurar os fatos, o que deverá 

ser certificado pelo Gestor, voltem os autos conclusos para 

deliberação.Ciência às partes.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 103886 Nr: 2683-70.2017.811.0086

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OW

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Patrícia Tieppo Rossi - 

OAB:MT 13.828-A

 Vistos em correiçãoTrata-se de procedimento instaurado com a finalidade 

de aplicação de medidas protetivas de urgência requeridas pela vítima 

Juceley da Silva Wessler em face de Osvanir Wessler.Foram deferidas as 

medidas especificadas na decisão de fls. 11/14, e ambos os interessados 

foram intimados pessoalmente da decisão, não havendo outros 

requerimentos ou manifestações no processo.Filio-me ao entendimento de 

que as medidas protetivas de urgência previstas na Lei 11.340/06, quando 

requeridas pela vítima por intermédio da autoridade policial em razão da 

suposta prática de um crime em circunstância caracterizadora de violência 

doméstica, têm natureza de medidas cautelares criminais(...)"Ainda que a 

CNGC preveja a distribuição dos pedidos de providências para aplicação 

de medidas protetivas em autos próprios, há que se considerar que a 

medida se deve ao fato de que, em razão da urgência, tais pedidos, via de 

regra, chegam ao juízo antes da conclusão do Inquérito Policial, ou da 

instauração da ação penal correspondente ao crime que lhe deu causa, 

merecendo, apenas por isso, autuação própria.No entanto, uma vez 

aportado aos autos o Inquérito Policial ou ação penal respectiva não há 

mais qualquer razão que justifique a tramitação em apartado, que apenas 

infla o número do acervo processual sem qualquer utilidade prática ou 

mesmo regramento processual que a justifique.Posto isto, certifique-se o 

Senhor Gestor acerca da existência de eventual Ação Penal ou Inquérito 

Policial, referente a estes fatos, devendo-se nesse caso, cópias das 

principais peças do presente procedimento (pedido de providências 

protetivas; decisão judicial que as defere; intimação das partes acerca da 

referida decisão; e a presente decisão), serem transladadas ao feito 

correspondente.Após, arquivem-se os presentes autos com as devidas 

baixas e anotações.Caso não tenha sido distribuída a respectiva Ação 

Penal ou instaurado Inquérito Policial para apurar os fatos, o que deverá 

ser certificado pelo Gestor, voltem os autos conclusos para 

deliberação.Ciência às partes.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 106502 Nr: 4142-10.2017.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jardson José Matias da Rocha, ENIRDO JOSÉ 

DE OLIVEIRA NETO, LUCAS DOS SANTOS FRANCA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensor Público de Nova 

Mutum - MT - OAB:, Ivonir Alves Dias - OAB:MT 13.310, Roberson 

Siqueira de Melo - OAB:MT 18.701

 Em resumo, para efeitos de publicação da presente sentença: Condeno 

os réus Jardson José Matias da Rocha e Enirdo José de Oliveira Neto, 

cada um, à pena de 06 (seis) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e 

quatro) dias de reclusão e 104 (cento e quatro) dias-multa, calculados à 

proporção de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente, em regime 

inicial semiaberto, pela prática dos crimes previstos pelos artigos 157, §2º, 

incisos I e II, do CP por duas vezes, e artigo 244-B da Lei 8069/90, todos 

no forma do artigo 70, caput do CP, concedendo a ambos o direito de 

recorrem em liberdade desta sentença. Absolvo o réu Jardson José 

Matias da Rocha das acusações quanto às práticas dos crimes previstos 

pelos artigos 15 e 16, parágrafo único, inciso IV da Lei 10826/03, com 

esteio respectivamente no artigo 386, V e 386, VI do CPP; absolvo o réu 

Enirdo José de Oliveira Neto, vulgo “Neném”, da acusação quanto à prática 

do crime previsto pelo artigo 15 da Lei 10.826/03, forte no artigo 386,VI do 

CPP; e finalmente absolvo réu Lucas dos Santos França de todas as 

acusações que lhe foram imputadas na denúncia, forte no artigo 386, VII 

do CPP.Nova Mutum, 14 de dezembro de 2017.Ana Helena Alves Porcel 
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RonkoskiJuíza de Direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 89024 Nr: 4426-86.2015.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Brandes de Barros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Ricardo Sartori dos 

Santos - OAB:MT 17714

 Vistos em correição.

Processo em ordem.

 Cumpra-se in totum a decisão de fl. 97, abrindo-se vistas dos autos ao 

Ministério Público e, em seguida, à Defesa para oferecimento das 

alegações finais no prazo legal.

Após, voltem conclusos para sentença.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 81612 Nr: 4403-77.2014.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aureo Sachser Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gustavo Castro Garcia - 

OAB:MT 13.460-B

 Vistos em correição.

Processo em ordem.

 Cumpra-se in totum a decisão de fls. 113/113v.º, abrindo-se vistas dos 

autos ao Ministério Público e, em seguida, à Defesa para oferecimento das 

alegações finais no prazo legal.

Após, voltem conclusos para sentença.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 76406 Nr: 39-62.2014.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jonas Silva Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Arnaldo Rauen Delpizzo - 

OAB:MT 4.708, Jonas Mendes Barravieira - OAB:MT 13.116, Moacir 

Ribeiro - OAB:MT 3.562-B, Vania dos Santos - OAB:11332/MT

 Vistos em correição.

Considerando que esta magistrada está cumulando as três varas desta 

comarca, bem como, a necessidade de readequação de pauta, redesigno, 

desde logo, audiência outrora aprazada para o dia 21 de maio de 2018, às 

14h30min.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 92118 Nr: 1265-34.2016.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Raelson Gomes do Nascimento, Alan Costa 

Reinaldo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor de Justiça - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Claudia Jaqueline Takuno de 

Arruda Muchagata - OAB:74.539/PR, CLAUDIO CAMARGO DE 

ARRUDA - OAB:14836-PR, Defensor Público de Nova Mutum - MT - 

OAB:

 Vistos em correição.

Considerando que esta magistrada está cumulando as três varas desta 

comarca, bem como, a necessidade de readequação de pauta, redesigno, 

desde logo, audiência outrora aprazada para o dia 17 de maio de 2018, às 

16h00min.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 88633 Nr: 4173-98.2015.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG-M

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JGMM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sem adv. - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Roberson Siqueira de Melo - 

OAB:MT 18.701

 Vistos em correição

Considerando que esta magistrada encontra-se cumulando as três varas 

desta comarca, bem como, a necessidade de readequação de pauta, 

redesigno audiência outrora aprazada para o dia 24/05/2018, às 

14h30min.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Comarca de Nova Xavantina

Diretoria do Fórum

Edital Intimação

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES

PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.º 578-61.2011.811.0012

ESPÉCIE: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA - MT

PARTE REQUERIDA: AIRTON BORELI

INTIMANDO(A, S): Executados(as): Airton Boreli, Cpf: 71202927815 

Filiação: , brasileiro(a), , Endereço: Av. Brasilia Nº 729, Bairro: Tonetto, 

Cidade: Nova Xavantina-MT

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 504,46 (quinhentos e quatro reais e quarenta e 

seis centavos) , no prazo de 05 (cinco) , contados da expiração do prazo 

do presente edital, sob pena de protesto extrajudiicial .

Eu, Antonia Maria de Moura- Gestora Administrativa , digitei.

Nova Xavantina - MT , 15 de dezembro de 2017 .

Antonia Maria de Moura.Gestora Administrativa.Autorizado(a) pelo 

Provimento n° 56/2007-CGJ

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 79841 Nr: 1628-49.2016.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADÃO RAIMUNDO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WANDE ALVES DINIZ - 

OAB:10927

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO Do Advogado da parte autora para que fique ciente da 

audiência. Certifico que registrei o presente feito sob o procedimento n. 

140.090.

Certifico ainda que agendei o Ato Solene de Conciliação/mediação para o 

dia 19/02/2018, às 09h50min.

Por fim, conforme o Enunciado do FONEMAT / CNJ n. 27, remeto os autos 

a escrivania para o ato de INTIMAÇÃO/CITAÇÃO e demais procedimentos 

de praxe.

 Nova Xavantina MT, 13/12/2017

WALTEMAR FERREIRA BORGES

Gestor do CEJUSC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva
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 Cod. Proc.: 63185 Nr: 1888-34.2013.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELVIRA ROSA DOS SANTOS TORQUATO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WANDE ALVES DINIZ - 

OAB:10.927/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pois bem, tendo em vista que o exequente concordou com o valor 

apresentado pelo executado, no importe de R$ 6.300,32 (seis mil e 

trezentos reais e trinta e dois centavos), julgo procedente a presente 

impugnação, tornando como certa a obrigação da autarquia executada de 

pagar o valor retromencionado.Em consequência, condeno a exequente 

ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por 

cento) sobre o excedente a que perseguia, cuja exigibilidade fica 

suspensa por ser beneficiária da gratuidade judiciária. Ainda, condeno-a 

ao pagamento das despesas processuais eventualmente acrescidas com 

o presente procedimento, ficando, igualmente, suspensa a exigibilidade. 

Cumpram-se o disposto nos §§ 9º e 10º do art. 100 da CF, em havendo 

suporte fático para tanto.Expeça-se o competente RPV, na forma da 

lei.Havendo válidos poderes para receber e dar quitação, o alvará do 

pedido principal poderá ser emitido em prol do próprio advogado da parte 

credora, em havendo expresso requerimento nesse sentido, caso em que 

deverá ser expedida comunicação à parte na forma da CNGC.Em havendo 

comprovação integral do pagamento do débito em comento, com o 

desconto do(s) respectivo(s) alvará(s) de levantamento, oportunamente, 

JULGO EXTINTO o presente nos termos do art. 794, I, do Código de 

Processo Civil.Transitado em julgado, arquive-se com as providências da 

CNGC. P.R.I.C.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 96787 Nr: 6707-72.2017.811.0012

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: À JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONARDO ROZ COSTA GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): LEONARDO ROZ COSTA GOMES, Cpf: 

93166877134, Rg: 379589-2, Filiação: Edna Maria Costa Gomes e Paulo 

Cesar Gomes, data de nascimento: 17/01/1981, brasileiro(a), natural de 

Morrinhos-GO, casado(a), técnico agrícola, Telefone (62) 99929-9248. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 Sentença: Vistos etc. DO AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE Trata-se da 

comunicação da prisão em flagrante de LEONARDO ROZ COSTA GOMES, 

pela prática, em tese, dos delitos previstos no artigo 129, §9º e artigo 147, 

ambos do Código Penal, efetuada no dia 18 de outubro de 2017 neste 

município. Colhe-se do auto de prisão em flagrante que o indiciado foi 

detido em estado de flagrância, por haver, em tese, cometido figura delitiva 

e ter sido autuado. Foi condutor Fernando Lira de Oliveira, 1ª testemunha o 

próprio condutor e 2ª testemunha Nikolas Eduardo Mendonça Ribeiro, 

tendo sido ouvidos no respectivo auto, na sequência legal, condutor, 

testemunhas e conduzido, estando o instrumento devidamente assinado 

por todos, inclusive pela autoridade policial. Constam do auto as 

advertências constitucionais e legais quanto aos seus direitos, entre os 

quais o de permanecer calado, sendo-lhe assegurada a assistência da 

família, conforme preconiza o artigo 5º LXIII, CF. Há nota de culpa do 

flagrado, a qual foi expedida dentro do prazo de 24 horas contados da 

prisão, estando assinada pela autoridade policial e contendo o motivo da 

prisão, o nome do condutor (art. 5º, LXIV, CF) e os das testemunhas. A 

prisão foi efetuada legalmente e nos termos do artigo 302 do Código de 

Processo Penal, não existindo, portanto, vícios formais ou materiais que 

venham a macular a peça, razão pela qual HOMOLOGO o presente auto. 

No presente caso resta desnecessário qualquer provimento judicial nos 

termos do art. 310 do CPP, já que se vislumbra, em consonância com as 

disposições legais do artigo 322 do CPP, o arbitramento de fiança pela 

autoridade policial e, principalmente, o recolhimento pelo flagrado da 

quantia fixada, de modo que HOMOLOGO a fiança arbitrada pela 

autoridade policial, já que em consonância com as disposições legais. 

Oficie-se ao Delegado de Polícia local, cientificando-lhe do teor da 

presente decisão. Atualize o Sr. Delegado de Polícia, durante o transcurso 

das apurações policiais, os antecedentes do flagrado. Aguarde-se a 

remessa do inquérito policial no prazo legal e, incontinenti, dê-se vista ao 

Ministério Público. Providencie o Senhor Gestor o recolhimento da fiança 

prestada em conta própria, vinculada ao feito, nos termos do disposto no 

parágrafo único do art. 331 do CPP. DA MEDIDA PROTETIVA No decorrer 

do caderno investigativo houve pedido de aplicação de medidas protetivas 

em benefício da vítima, Sra. Silvana Cinthia de Sousa Gomes, as quais 

passam a ser analisadas nesta decisão. Constatada a prática, em tese, de 

violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos dos artigos 7º, 

18, 19, 22 e 23 da Lei nº 11.340/2006, APLICO de imediato, ao agressor, 

as seguintes medidas protetivas de urgência: a) Proibição do agressor de 

praticar determinadas condutas, dentre as quais: I. Se aproximar da 

ofendida e dos familiares desta, devendo permanecer a pelo menos 200m 

(duzentos metros) de distância deles; II. Manter qualquer tipo de contato 

com a ofendida e seus familiares; III. Frequentar determinados lugares, 

quais sejam: o local de trabalho da ofendida e sua residência, a fim de 

resguardar sua integridade física e psíquica. No cumprimento do mandado, 

o Oficial de Justiça deverá alertar o agressor de que no caso de 

DESCUMPRIMENTO DESTA DECISÃO PODERÁ SER PRESO (artigo 20, da 

Lei n. 11.340/2006). Proceda-se às devidas providências necessárias 

visando à inclusão de dados para fins estatísticos, nos termos do artigo 

38, da Lei n. 11.340/06. Intime-se a vítima pessoalmente desta decisão, 

cientificando-a que caso o requerido descumpra esta medida, poderá 

denunciá-lo à autoridade policial ou mesmo no Fórum, a fim de que sejam 

adotadas as medidas pertinentes. Cientifique-se o Ministério Público. 

Cumpra-se com urgência, SERVINDO CÓPIA DA DECISÃO COMO 

MANDADO.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Carlos Alberto A. 

Barbosa, digitei.

Nova Xavantina, 01 de dezembro de 2017

Nirton Pereira de Araújo Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 98422 Nr: 7598-93.2017.811.0012

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MARCILIO VICENTE E PINTO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE 

ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGÚ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO CESAR DE TOLEDO 

RIBEIRO - OAB:2311/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de embargos de terceiro movido por Marcilio Vicente e Pinto Ltda 

em face de Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do 

Alto do Xingu - MT.

Os autos vieram conclusos para recebimento, porém não há pedido de 

justiça gratuita ou comprovante de pagamento das taxas judiciarias.

Assim, a parte embargante deverá, no prazo de 15 (quinze) dias, pagar as 

custas processuais ou demonstrar nos autos a hipossuficiência de 

recursos para arcar com as custas processuais.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 97557 Nr: 7138-09.2017.811.0012

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO FRAGA VEROL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO RUBENS FAGUNDES 

PEREIRA - OAB:2025/MT

 Vistos.

Diante dos documentos juntados pelo Juízo Deprecante à ref. 26, 

redesigno a audiência para o dia 01 de fevereiro de 2018, às 13h30min 
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(horário de Mato Grosso).

Saem a vítima, por sua responsável legal, bem como as testemunhas a 

serem inquiridas pelo juízo devidamente intimadas.

Intime-se o advogado do acusado.

Comunique-se o Juízo Deprecante.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 98440 Nr: 7611-92.2017.811.0012

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO POUPANÇA E 

INVESTIMENTO DO ARAGUAIA E XINGÚ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGUNDO OFICIO EXTRAJUDICIAL DE NOVA 

XAVANTINA-MT, MARCOS ROBERTO HADDAD CAMOLESI, APARECIDA 

ALVES MATIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:11546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Cite(m)-se o(s) executado(s) para pagar a dívida, custas e despesas 

processuais, além de honorários advocatícios, fixados no patamar de dez 

por cento, no prazo de 3 (três) dias, a contar da citação.

 Caso o(s) executado(s) possua(m) cadastro na forma do art. 246, §1º, e 

art. 1.051, do Código de Processo Civil, a citação deverá ser feita de 

maneira preferencialmente eletrônica.

 Do mandado ou carta de citação deverá constar, também, a ordem de 

penhora e avaliação a ser cumprido pelo Oficial de Justiça tão logo 

verificado o não pagamento no prazo assinalado, de tudo lavrando-se 

auto, com intimação do executado.

Não encontrado(s) o(s) executado(s), havendo bens de sua titularidade, o 

Oficial de Justiça deverá proceder ao arresto de tantos quanto bastem 

para garantir a execução, seguindo o processo na forma do art.830, do 

Código de Processo Civil.

As citações, intimações e penhoras poderão realizar-se no período de 

férias forenses, ou nos feriados ou dias úteis mesmo antes das 6 e 

depois das 20 horas, observado o disposto no art.5º, inciso XI, da 

Constituição Federal.

O(s) executado(s) deverá(ão) ter ciência de que, nos termos do art. 827, 

§1º, do Código de Processo Civil, em caso de pagamento integral no prazo 

declinado, os honorários advocatícios poderão ser reduzidos pela metade.

Registre-se, também, a possibilidade de oferecimento de embargos à 

execução, distribuídos por dependência e ins¬truídos com cópias das 

peças processuais relevantes, no prazo de 15 (quinze) dias, contados na 

forma do art. 231, do Código de Processo Civil.

Alternativamente, no lugar dos embargos, mediante o depósito de trinta por 

cento do valor total executado, poderá ser requerido o parcelamento do 

restante em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção 

monetária e de juros de um por cento ao mês.

Fica(m) o(s) executado(s) advertido(s) que a rejeição dos embargos, ou, 

ainda, inadimplemento das parcelas, poderá acarretar na elevação dos 

honorários advocatícios, multa em favor da parte, além de outras 

penalidades previstas em lei.

O exequente, por sua vez, deverá ter ciência de que, não localizados o(s) 

executado(s), deverá, na primeira oportunidade, requerer as medidas 

necessárias para a viabilização da citação, sob pena de não se aplicar o 

disposto no art. 240, §1º, do Código de Processo Civil.

Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei.

Intime(m)-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 32278 Nr: 2774-72.2009.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CHENIA MARTINS PINTO, CARLOS ALBERTO MARTINS 

PINTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO CESAR DE TOLEDO 

RIBEIRO - OAB:2.311-MT, RAFAEL PEREIRA FONTES - OAB:35984/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A/MT

 Vistos.

Conforme relatado na decisão retro (folha 447/448), houve penhora “on 

line” às folhas 337, para o cumprimento da obrigação. Porém, às folhas 

343/348, a parte requerida informa o cumprimento da obrigação, 

depositando o valor devido em juízo.

Importante ressaltar que a parte autora recebeu os valores depositados 

(folhas 357/358) e, posteriormente, pugnou pela liberação da conta 

corrente da parte autora (folha 372/374).

O juízo determinou o cumprimento, informando a conta indicada na inicial, 

qual seja, conta corrente 13091-5 (folha 376). Às folhas 391, o requerido 

informou que a conta corrente 13091-5, da Agência de Nova Xavantina, 

não pertence à parte exequente, e sim à pessoa denominada Eder Martins 

Pinto.

Intimada para manifestar, a parte autora permaneceu inerte, conforme 

certidão de folha 412. Após, a parte autora informou a conta correta, 

sendo a 5921-8, da agência 1322-6 (folha 398). A parte executada, à 

folha 399, informou que a referida conta foi desbloqueada para 

movimentação.

Dessa forma, o pedido da petição da parte autora de folha 440/444 deve 

ser indeferido, uma vez que os valores bloqueados no presente feito 

pertencem ao requerido, Banco do Brasil S/A.

Ante o exposto, indefiro os pedidos da petição de folhas 440/444, 

determinando a expedição de alvará para levantamento de valores que 

estejam bloqueados no presente feito em favor da parte requerida, Banco 

do Brasil S/A.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Após, arquivem-se os autos.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 64064 Nr: 2805-53.2013.811.0012

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELVIS LIMA COELHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LARISSA ALVES MOREIRA - 

OAB:20655-MT

 Visto.

Declaro encerrada a instrução.

Saem a defesa intimada para apresentar alegações finais no prazo de 5 

dias.

Defiro o pedido da parte requerida, dessa forma, concedo o prazo de 5 

dias para a juntada do substabelecimento.

Após volte-me os autos para prolação de sentença.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 98416 Nr: 7593-71.2017.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO RIBEIRO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELTON CARLOS DE MEDEIROS 

FILHO - OAB:11658

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Indefiro o pedido de tutela provisória de urgência de natureza antecipada, 

visto que necessária maior dilação probatória sobre os fatos, com o 

devido contraditório e ampla defesa; dessa forma, neste momento 

processual, não demonstrado o fumus boni iuris e, como os requisitos da 

tutela de urgência são cumulativos, prescindível a análise do periculum in 

mora (CPC, art. 294 e seguintes).4. Da citação e intimação.Cite-se o réu 

para apresentar contestação no prazo de quinze dias (CPC, art. 335, inc. 

III c/c 231 c/c 183), ficando o réu ciente de que, não respondendo, 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados na inicial, 

salvo se o contrário resultar da prova dos autos (CPC, art. 344 c/c 345, 

inc. II). Em seguida, intime-se a parte autora, através de seu advogado 

para que, apresente impugnação à contestação no prazo de quinze 

dias.5. Do Ministério Público.Vista ao Ministério Público, conforme art. 178, 

inc. I do CPC.Após, conclusos para saneamento do feito.Intimem-se. 

Cumpra-se na forma da lei.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 98478 Nr: 7629-16.2017.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALBINO PEREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEMIAS BATISTA PEREIRA - 

OAB:4544

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Indefiro o pedido de tutela provisória de urgência de natureza antecipada, 

visto que necessária maior dilação probatória sobre os fatos, com o 

devido contraditório e ampla defesa; dessa forma, neste momento 

processual, não demonstrado o fumus boni iuris e, como os requisitos da 

tutela de urgência são cumulativos, prescindível a análise do periculum in 

mora (CPC, art. 294 e seguintes).4. Da citação e intimação.Cite-se o réu 

para apresentar contestação no prazo de quinze dias (CPC, art. 335, inc. 

III c/c 231 c/c 183), ficando o réu ciente de que, não respondendo, 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados na inicial, 

salvo se o contrário resultar da prova dos autos (CPC, art. 344 c/c 345, 

inc. II). Em seguida, intime-se a parte autora, através de seu advogado 

para que, apresente impugnação à contestação no prazo de quinze 

dias.5. Do Ministério Público.Vista ao Ministério Público, conforme art. 178, 

inc. I do CPC.Após, conclusos para nomeação de perito 

médico.Intimem-se. Cumpra-se na forma da lei.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 98440 Nr: 7611-92.2017.811.0012

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO POUPANÇA E 

INVESTIMENTO DO ARAGUAIA E XINGÚ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGUNDO OFICIO EXTRAJUDICIAL DE NOVA 

XAVANTINA-MT, MARCOS ROBERTO HADDAD CAMOLESI, APARECIDA 

ALVES MATIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:11546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do advogado do autor para que providencie o deposito , 

referente a diligência do(a) senhor(a) Oficial(a) de justiça, no prazo de 10 

(dez) dias, nos autos supra, informando que trata-se de diligência na área 

urbana deste município, informando que o referido valor deverá ser 

depositado conforme provimento 7/2017 – CGJ. Informo ainda que o 

mandado somente será entregue ao Sr. Oficial de Justiça para 

cumprimento, quando a parte juntar o original do comprovante do depósito 

da diligência aos autos, e em nenhuma hipótese se aceitará comprovante 

de deposito em envelope, sujeito a conferência (CNGC 3.3.7.2).

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 30998 Nr: 1490-29.2009.811.0012

 AÇÃO: Protesto->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SPANHOL & FERREIRA DA SILVA LTDA - EPP, 

SW CONSTRUTORA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNA GARCIA TOLEDO - 

OAB:'''''''''''''''

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LÚCIA MARIA DE JESUS 

PEREIRA - OAB:11.808

 Vistos.

I - Intime-se o apelado para apresentar contrarrazões, no prazo de 15 

(quinze) dias.

 II - Decorrido o prazo, com ou sem elas, remetam-se os autos ao egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 67916 Nr: 2717-78.2014.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NX GOLD S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO MARCEL COSTA BOMFIM 

- OAB:30.081-A-BA, RICARDO NEVES DA ROCHA COHIM SILVA - 

OAB:35.329-BA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNA GARCIA TOLEDO - 

OAB:'''''''''''''''

 Vistos.

I - Intime-se o apelado para apresentar contrarrazões, no prazo de 15 

(quinze) dias.

 II - Decorrido o prazo, com ou sem elas, remetam-se os autos ao egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 66947 Nr: 2006-73.2014.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARTA APARECIDA DE MELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO DE AZEVEDO ARAUJO - 

OAB:13.179-B, FRANCISCA DE SÁ - OAB:16.391-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURICIO MAGALHÃES 

FARIA NETO - OAB:15.436-MT

 Vistos.

Intimem-se as partes para manifestação quanto ao retorno dos autos.

Aguarde-se, por 30 (trinta) dias, eventuais requerimentos.

Nada sendo postulado, arquivem-se os autos com as baixas devidas.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 74886 Nr: 2801-45.2015.811.0012

 AÇÃO: Alimentos - Provisionais->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MACHDS, PCH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LARISSA ALVES MOREIRA - 

OAB:20655-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELEONORA MARTINS - 

OAB:383.952/SP, JOSÉ DE OLIVEIRA FORTES FILHO - OAB:18918-A-MT

 Com fundamento nos arts. 6º, 10º, 350 e 351, do Código de Processo 

Civil, faculto às partes o prazo comum de 10 (dez) dias para que apontem, 

de maneira clara, objetiva e sucinta, as questões de fato e de direito que 

entendam pertinentes ao julgamento da lide.

Quanto às questões de fato, deverão indicar a matéria que consideram 

incontroversa, bem como aquela que entendem já provada nos autos.

Com relação ao restante, remanescendo controvertida, deverão 

especificar as provas que pretendem produzir, justificando, objetiva e 

fundamentadamente, sua relevância e pertinência.

O silêncio ou o protesto genérico por produção de provas serão 

interpretados como anuência ao julgamento antecipado, indeferindo-se, 

ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 86059 Nr: 187-96.2017.811.0012

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUY JUNQUEIRA MAGALINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ref. 25: defiro o pedido e determino a expedição de mandado de penhora 
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dos bens indicados pela parte exequente.

Custas pela parte exequente.

Proceda o Cartório a expedição de guia de custas para pagamento das 

diligências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 92546 Nr: 4053-15.2017.811.0012

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO POUPANÇA E 

INVESTIMENTO DO ARAGUAIA E XINGÚ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIMAR MARTINS PINTO, JULIANO 

DANIELLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ref. 20: defiro o pedido.

Exepeça-se carta de citação, a ser cumprida no endereço informado em 

petição.

Custas pela parte autora.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 64264 Nr: 3016-89.2013.811.0012

 AÇÃO: Medida Cautelar (art. 796 e ss do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª 

INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: JANESCA MARTINS PINTO DE CAMPOS, ALPALICE 

MARIA MARTINS PINTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DVA AGRO DO BRASIL-IMPORTAÇÃO E 

EXPORTAÇÃO DE INSUMOS AGROPECUÁRIOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO VILELA GIOMETTI - 

OAB:10.911-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADAUTO DO NASCIMENTO 

KANEYUKI - OAB:198.905-SO

 Vistos.

Fls. 180/181: razão assiste à parte ré.

Considerando que as partes fizeram acordo antes de ser proferida 

sentença, dispenso o recolhimento das custas remanescentes, nos 

termos do art. 90, § 3°, do Código de Processo Civil.

Satisfeita a tutela jurisdicional, arquivem-se com as baixas devidas.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 66079 Nr: 1306-97.2014.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JONES FREITAS TERRA, JAIR BUENO FERNANDES, 

JOSE APARECIDO PEREIRA PIMENTEL, LINDOMAR PEDROSA MENDANHA, 

LETÍCIA MARIA DA SILVA SAAD, LUCIANO FERRAZ, LUCINHA HEINBURG, 

LINDOMAR FRANCISCO DE SOUZA, LUCIANO BATISTA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉBORA SUZANA RAMOS DE 

MORAES ARMANDO - OAB:15874

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intimem-se as partes para manifestação quanto ao retorno dos autos.

Aguarde-se, por 30 (trinta) dias, eventuais requerimentos.

Nada sendo postulado, arquivem-se os autos com as baixas devidas.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 71663 Nr: 1352-52.2015.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WALBEM LÚCIO BRAGA FEITOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUBENS DONIZETE DA SILVA, SEBASTIÃO 

FIRMINO DE OLIVEIRA, CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE NOVA 

XAVANTINA-MT, CARTORIO PRIMEIRO OFICIO DE NOVA XAVANTINA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ LOPES FERREIRA - 

OAB:18599

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, defiro parcialmente a liminar pleiteada para determinar a 

averbação da existência da presente ação nas matrículas de n. 13.546, 

13.547 e 13.548, CRI de Nova Xavantina/MT até ulterior deliberação.Após 

o pagamento da primeira parcela das custas iniciais, oficie-se ao Cartório 

de Registro de Imóveis de Nova Xavantina/MT para cumprimento da 

presente decisão.Nos moldes do art. 334 e seguintes do CPC, remeto o 

presente feito ao CEJUSC, a fim de convidar às partes e seus advogados 

a se fazerem presentes na Sessão de Mediação/Conciliação a ser 

designada pelo Gestor do Centro.Procedam-se o necessário para a 

realização da Sessão de Mediação/Conciliação, atentando-se o Cartório 

para os prazos dispostos no art. 334 e parágrafos, do CPC.Cite-se o 

requerido e intimem-se as partes para que compareçam à audiência 

acompanhados de seus respectivos advogados.A intimação da parte 

autora será por meio de seu advogado, enquanto da parte ré será feita 

pessoalmente.Depois de realizada audiência, se não houver acordo, 

remetam-se os autos ao Cartório, a fim de aguardar o decurso do prazo 

para apresentação de defesa, que se iniciará conforme preceitua o art. 

335 e incisos, do NCPC.Decorrido o prazo para apresentação de 

contestação, intime-se a parte autora para impugnação em 15 (quinze) 

dias.Havendo acordo, volvam-me conclusos para deliberações.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 88049 Nr: 1425-53.2017.811.0012

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEVAIR EUGENIO CURTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSON JESUS GONÇALVES 

FALEIRO - OAB:5048

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT

 Vistos.

 Ref. 16: intime-se a parte embargante para manifestação em quinze dias.

Com fundamento nos arts. 6º, 10º, 350 e 351, do Código de Processo Civil, 

faculto às partes o prazo comum de 15 (quinze) dias para que apontem, 

de maneira clara, objetiva e sucinta, as questões de fato e de direito que 

entendam pertinentes ao julgamento da lide.

Quanto às questões de fato, deverão indicar a matéria que consideram 

incontroversa, bem como aquela que entendem já provada nos autos.

Com relação ao restante, remanescendo controvertida, deverão 

especificar as provas que pretendem produzir, justificando, objetiva e 

fundamentadamente, sua relevância e pertinência.

O silêncio ou o protesto genérico por produção de provas serão 

interpretados como anuência ao julgamento antecipado, indeferindo-se, 

ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 93010 Nr: 4326-91.2017.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RINALDO BORGES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO SILVEIRA LADEIA - 

OAB:17082/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT

 Vistos.

Cumpra-se integralmente a decisão de ref. 4.

Cadastre-se o advogado do polo passivo para recebimento das futuras e 

devidas intimações.

Conforme anteriormente determinado, intime-se a parte autora para 

impugnar a contestação apresentada, no prazo legal, conforme dispõe o 

art. 351 do Código de Processo Civil.

Com fundamento nos arts. 6º, 10º, 350 e 351, do Código de Processo Civil, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1016018/12/2017 Página 408 de 613



faculto às partes o prazo comum de 10 (dez) dias para que apontem, de 

maneira clara, objetiva e sucinta, as questões de fato e de direito que 

entendam pertinentes ao julgamento da lide.

Quanto às questões de fato, deverão indicar a matéria que consideram 

incontroversa, bem como aquela que entendem já provada nos autos.

Com relação ao restante, remanescendo controvertida, deverão 

especificar as provas que pretendem produzir, justificando, objetiva e 

fundamentadamente, sua relevância e pertinência.

O silêncio ou o protesto genérico por produção de provas serão 

interpretados como anuência ao julgamento antecipado, indeferindo-se, 

ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 98061 Nr: 7413-55.2017.811.0012

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ FELIPE CORREA PIRES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA DE FÁTIMA NUNES LEAL E SILVA, 

TONIKO ASSUNTA MORINISHI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JESSE CANDINI - OAB:8036/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se a parte autora para que deposite o valor mencionado na inicial 

junto a conta única vinculado ao presente feito, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Após a efetivação do depósito, citem-se as rés, conforme solicitado, para 

provarem o direito de levantamento da quantia depositada, nos termos do 

art. 547 do Código de Processo Civil.

 Intimem-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 98365 Nr: 7562-51.2017.811.0012

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRDS, VERDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CCDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO SILVEIRA LADEIA - 

OAB:17082/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS ajuizada por Vitória 

Emanuele Rodrigues da Silva, representada por sua genitora Franciele 

Rodrigues de Souza, em face de Cristiano Caetano da Silva, todos 

qualificados.

Pretende a parte exequente o cumprimento de sentença proferida pelo 

juízo da 1ª Vara da Comarca de Nova Xavantina/MT, nos autos código 

77877, que homologou acordo feito entre as partes.

A inicial veio instruída com documentos.

Intimada para manifestar sobre a incompetência deste juízo, a parte 

exequente manifestou-se favorável (ref. 10).

Vieram-me os autos conclusos.

É o breve relato. Fundamento e decido.

Em se tratando de execução de sentença, o juízo competente para prática 

dos atos executórios é aquele que proferiu o julgado, nos termos do art. 

516, inciso II, do Código de Processo Civil.

Considerando que a parte pretende o cumprimento da sentença proferida 

pelo juízo da 1ª Vara desta Comarca, a remessa dos autos àquele juízo é 

medida que se impõe, uma vez ser o competente para processar e julgar a 

presente ação.

Ante o exposto, demonstrada a competência absoluta, portanto, 

improrrogável, declino-a e determino a remessa dos autos à 1ª Vara da 

Comarca de Nova Xavantina/MT, com as homenagens de estilo

Às providências. Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 98855 Nr: 7873-42.2017.811.0012

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELISANGELA MARTINS DA SILVA, DANIELLY 

ANDRESSA MARTINS BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONEIRE SOUSA BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO SILVEIRA LADEIA - 

OAB:17082/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS ajuizada por Danielly 

Andressa Martins Barros, representada por sua genitora Elisangela 

Martins da Silva, em face de Roneire Souza Barros, todos qualificados.

Pretende a parte exequente o cumprimento de sentença proferida pelo 

juízo da 1ª Vara da Comarca de Nova Xavantina/MT, nos autos código 

11181, que homologou acordo feito entre as partes.

A inicial veio instruída com documentos.

Vieram-me os autos conclusos.

É o breve relato. Fundamento e decido.

Em se tratando de execução de sentença, o juízo competente para prática 

dos atos executórios é aquele que proferiu o julgado, nos termos do art. 

516, inciso II, do Código de Processo Civil.

Considerando que a parte pretende o cumprimento da sentença proferida 

pelo juízo da 1ª Vara desta Comarca, a remessa dos autos àquele juízo é 

medida que se impõe, uma vez ser o competente para processar e julgar a 

presente ação.

Ante o exposto, demonstrada a competência absoluta, portanto, 

improrrogável, declino-a e determino a remessa dos autos à 1ª Vara da 

Comarca de Nova Xavantina/MT, com as homenagens de estilo

Às providências. Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 69696 Nr: 656-16.2015.811.0012

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRASIL TELECOM S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JACQUELINE MARIA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:OAB/MS 6.835

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE AZEVEDO 

ANTUNES - OAB:8843/O

 Vistos.

Defiro o requerimento de folhas retro e determino o processamento do 

cumprimento de sentença, devendo o Cartório realizar as alterações e 

anotações necessárias.

Por outro lado, intime-se a parte executada a efetuar o pagamento da 

dívida e seus acréscimos legais, no prazo de quinze (15) dias, sob pena 

do acréscimo de multa no percentual de dez por cento (10%) sobre o 

valor da condenação.

Em caso de não pagamento, a requerimento da parte credora, serão 

penhorados os bens de propriedade do devedor suficientes para garantir 

o juízo da execução.

Também, caso não seja realizado o pagamento, com fundamento nas 

disposições do parágrafo 1º do art. 85 do Novo Código de Processo Civil, 

arbitro os honorários advocatícios, em favor da parte exequente em 10 

(dez por cento) sobre o valor da causa.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 77523 Nr: 730-36.2016.811.0012

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAMM, ADMS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TSM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS ajuizada por José 

Arthur Morais Matos, representada por sua genitora Angélica de Morais 

Souza, em face de Thiales Silva Matos, todos qualificados.

Pretende a parte exequente o cumprimento de sentença proferida pelo 

juízo da 1ª Vara da Comarca de Nova Xavantina/MT, nos autos código 

72834, que homologou acordo feito entre as partes.

A inicial veio instruída com documentos.
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Intimada para manifestar sobre a incompetência deste juízo, a parte 

exequente manifestou-se contrária (ref. 55).

Vieram-me os autos conclusos.

É o breve relato. Fundamento e decido.

Em se tratando de execução de sentença, o juízo competente para prática 

dos atos executórios é aquele que proferiu o julgado, nos termos do art. 

516, inciso II, do Código de Processo Civil.

Considerando que a parte pretende o cumprimento da sentença proferida 

pelo juízo da 1ª Vara desta Comarca, a remessa dos autos àquele juízo é 

medida que se impõe, uma vez ser o competente para processar e julgar a 

presente ação.

Ante o exposto, demonstrada a competência absoluta, portanto, 

improrrogável, declino-a e determino a remessa dos autos à 1ª Vara da 

Comarca de Nova Xavantina/MT, com as homenagens de estilo

Às providências. Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 90853 Nr: 3143-85.2017.811.0012

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EFDAF, JFDSF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JRDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO SILVEIRA LADEIA - 

OAB:17082/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS ajuizada por Jordana 

Fernandes de Souza, representada por sua genitora Elivaine Fernandes 

de Almeida Farias, em face de José Ribamar de Souza, todos qualificados.

Pretende a parte exequente o cumprimento de sentença proferida pelo 

juízo da 1ª Vara da Comarca de Nova Xavantina/MT, nos autos código 

66204, que homologou acordo feito entre as partes.

A inicial veio instruída com documentos.

Intimada para manifestar sobre a incompetência deste juízo, a parte 

exequente manifestou-se contrária (ref. 27).

Vieram-me os autos conclusos.

É o breve relato. Fundamento e decido.

Em se tratando de execução de sentença, o juízo competente para prática 

dos atos executórios é aquele que proferiu o julgado, nos termos do art. 

516, inciso II, do Código de Processo Civil.

Considerando que a parte pretende o cumprimento da sentença proferida 

pelo juízo da 1ª Vara desta Comarca, a remessa dos autos àquele juízo é 

medida que se impõe, uma vez ser o competente para processar e julgar a 

presente ação.

Ante o exposto, demonstrada a competência absoluta, portanto, 

improrrogável, declino-a e determino a remessa dos autos à 1ª Vara da 

Comarca de Nova Xavantina/MT, com as homenagens de estilo

Às providências. Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 93162 Nr: 4388-34.2017.811.0012

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: JSDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FFS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO SILVEIRA LADEIA - 

OAB:17082/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo 

realizado em Sessão de Mediação/Conciliação no CEJUSC, fazendo seus 

termos parte integrante desta decisão.

 Em consequência, RESOLVO O MÉRITO da presente ação, nos termos do 

art. 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários, nos moldes do art. 90, § 3º, do CPC.

Após, observadas as formalidades legais, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações de estilo.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Ciência ao MP.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 98353 Nr: 7551-22.2017.811.0012

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WQDP, DAQDPR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO SILVEIRA LADEIA - 

OAB:17082/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS ajuizada por Dyony 

Allerandro Quirino de Paiva Rossi, representado por sua genitora Welida 

Quirino de Paiva, em face de Charles Rossi Portilho, todos qualificados.

Pretende a parte exequente o cumprimento de sentença proferida pelo 

juízo da 1ª Vara da Comarca de Nova Xavantina/MT, nos autos código 

87134, que homologou acordo feito entre as partes.

A inicial veio instruída com documentos.

Intimada para manifestação sobre a incompetência deste juízo, a parte 

exequente manifestou-se favoravelmente (ref. 10).

Vieram-me os autos conclusos.

É o breve relato. Fundamento e decido.

Em se tratando de execução de sentença, o juízo competente para prática 

dos atos executórios é aquele que proferiu o julgado, nos termos do art. 

516, inciso II, do Código de Processo Civil.

Considerando que a parte pretende o cumprimento da sentença proferida 

pelo juízo da 1ª Vara desta Comarca, a remessa dos autos àquele juízo é 

medida que se impõe, uma vez ser o competente para processar e julgar a 

presente ação.

Ante o exposto, demonstrada a competência absoluta, portanto, 

improrrogável, declino-a e determino a remessa dos autos à 1ª Vara da 

Comarca de Nova Xavantina/MT, com as homenagens de estilo

Às providências. Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 98363 Nr: 7561-66.2017.811.0012

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRDS, VERDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CCDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO SILVEIRA LADEIA - 

OAB:17082/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS ajuizada por Vitória 

Emanuele Rodrigues da Silva, representada por sua genitora Franciele 

Rodrigues de Souza, em face de Cristiano Caetano da Silva, todos 

qualificados.

Pretende a parte exequente o cumprimento de sentença proferida pelo 

juízo da 1ª Vara da Comarca de Nova Xavantina/MT, nos autos código 

77877, que homologou acordo feito entre as partes.

A inicial veio instruída com documentos.

Intimada para manifestar sobre a incompetência deste juízo, a parte 

exequente manifestou-se favorável (ref. 10).

Vieram-me os autos conclusos.

É o breve relato. Fundamento e decido.

Em se tratando de execução de sentença, o juízo competente para prática 

dos atos executórios é aquele que proferiu o julgado, nos termos do art. 

516, inciso II, do Código de Processo Civil.

Considerando que a parte pretende o cumprimento da sentença proferida 

pelo juízo da 1ª Vara desta Comarca, a remessa dos autos àquele juízo é 

medida que se impõe, uma vez ser o competente para processar e julgar a 

presente ação.

Ante o exposto, demonstrada a competência absoluta, portanto, 

improrrogável, declino-a e determino a remessa dos autos à 1ª Vara da 

Comarca de Nova Xavantina/MT, com as homenagens de estilo

Às providências. Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 98372 Nr: 7566-88.2017.811.0012

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMM, RMS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FSS
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO SILVEIRA LADEIA - 

OAB:17082/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS ajuizada por Rodrigo 

Miranda Soares, representado por sua genitora Amanda Mendes Miranda, 

em face de Frank Silva Soares, todos qualificados.

Pretende a parte exequente o cumprimento de sentença proferida pelo 

juízo da 1ª Vara da Comarca de Nova Xavantina/MT, nos autos código 

34545, que homologou acordo feito entre as partes.

A inicial veio instruída com documentos.

Intimada para manifestar sobre a incompetência deste juízo, a parte 

exequente manifestou-se contrária (ref. 10).

Vieram-me os autos conclusos.

É o breve relato. Fundamento e decido.

Em se tratando de execução de sentença, o juízo competente para prática 

dos atos executórios é aquele que proferiu o julgado, nos termos do art. 

516, inciso II, do Código de Processo Civil.

Considerando que a parte pretende o cumprimento da sentença proferida 

pelo juízo da 1ª Vara desta Comarca, a remessa dos autos àquele juízo é 

medida que se impõe, uma vez ser o competente para processar e julgar a 

presente ação.

Ante o exposto, demonstrada a competência absoluta, portanto, 

improrrogável, declino-a e determino a remessa dos autos à 1ª Vara da 

Comarca de Nova Xavantina/MT, com as homenagens de estilo

Às providências. Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 98781 Nr: 7828-38.2017.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ILÁRIO OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO COOPERATIVO DE CRÉDITO – SICREDI 

S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JESSE CANDINI - OAB:8036/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Antes de apreciar a tutela de urgência requerida, intime-se a parte autora 

para juntar documento indinpensável à propositura da ação, qual seja, 

declaração da agência bancária de inexistência de débito ou negativa de 

fornecimento de tal documento, sob pena de indeferimento da tutela liminar 

pretendida por ausência de comprovação prima facie do quanto 

sustentado em inicial.

Concedo o prazo de quinze dias.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 98853 Nr: 7872-57.2017.811.0012

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELISANGELA MARTINS DA SILVA, DANIELLY 

ANDRESSA MARTINS BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONEIRE SOUSA BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO SILVEIRA LADEIA - 

OAB:17082/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS ajuizada por Danielly 

Andressa Martins Barros, representada por sua genitora Elisangela 

Martins da Silva, em face de Roneire Souza Barros, todos qualificados.

Pretende a parte exequente o cumprimento de sentença proferida pelo 

juízo da 1ª Vara da Comarca de Nova Xavantina/MT, nos autos código 

11181, que homologou acordo feito entre as partes.

A inicial veio instruída com documentos.

Vieram-me os autos conclusos.

É o breve relato. Fundamento e decido.

Em se tratando de execução de sentença, o juízo competente para prática 

dos atos executórios é aquele que proferiu o julgado, nos termos do art. 

516, inciso II, do Código de Processo Civil.

Considerando que a parte pretende o cumprimento da sentença proferida 

pelo juízo da 1ª Vara desta Comarca, a remessa dos autos àquele juízo é 

medida que se impõe, uma vez ser o competente para processar e julgar a 

presente ação.

Ante o exposto, demonstrada a competência absoluta, portanto, 

improrrogável, declino-a e determino a remessa dos autos à 1ª Vara da 

Comarca de Nova Xavantina/MT, com as homenagens de estilo

Às providências. Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 98870 Nr: 7884-71.2017.811.0012

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MKCBDB, MHPB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RPG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO SILVEIRA LADEIA - 

OAB:17082/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Em estrita observância ao artigo 10 do Código de Processo Civil, abra-se 

vista dos autos à parte autora, a fim de se manifestar sobre eventual 

incompetência deste juízo, nos termos do art. 516, inciso II, do CPC.

Concedo o prazo de 10 (dez) dias para manifestação.

Após, tornem conclusos.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 98884 Nr: 7890-78.2017.811.0012

 AÇÃO: Homologação de Transação Extrajudicial->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA CABRAL, VALDIRENE PEREIRA DOS 

SANTOS CABRAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): À JUSTIÇA PÚBLICA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO SILVEIRA LADEIA - 

OAB:17082/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando o pedido da parte requerente, concluo que a homologação 

do acordo informado na exordial é medida que se impõe.

ANTE O EXPOSTO, com fulcro na alínea “b”, do inciso III, do artigo 487, do 

Código de Processo Civil, resolvo o mérito e HOMOLOGO os termos do 

acordo submetido à apreciação jurisdicional pelos autores, fazendo-o para 

o fim de:

a) declarar o divórcio do cal e findos os deveres do casamento, voltando 

a requerente a assinar seu nome de solteira: Valdirene Pereira dos 

Santos;

Com fundamento nas disposições do art. 487, inciso III, alínea “b”, do 

Código de Processo Civil, julgo extinto o presente processo com resolução 

de mérito e determino o pagamento das custas processuais conforme 

acordado, ou, no silêncio das partes, conforme a lei.

Em face da justiça gratuita deferida, determino a suspensão da cobrança 

da condenação pelo prazo de cinco anos, nos termos do artigo 98, § 3º do 

CPC.

Decorrido o prazo legal, expeça-se o necessário para fins de averbação, 

caso necessário, e após arquivem-se com as baixas e anotações de 

estilo.

Dê-se ciência ao MP.

P.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 98891 Nr: 7896-85.2017.811.0012

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WVC, RVDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WCDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO SILVEIRA LADEIA - 

OAB:17082/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Em estrita observância ao artigo 10 do Código de Processo Civil, abra-se 
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vista dos autos à parte autora, a fim de se manifestar sobre eventual 

incompetência deste juízo, nos termos do art. 516, inciso II, do CPC.

Concedo o prazo de 10 (dez) dias para manifestação.

Após, tornem conclusos.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 98894 Nr: 7898-55.2017.811.0012

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WVC, RVDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WCDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO SILVEIRA LADEIA - 

OAB:17082/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Em estrita observância ao artigo 10 do Código de Processo Civil, abra-se 

vista dos autos à parte autora, a fim de se manifestar sobre eventual 

incompetência deste juízo, nos termos do art. 516, inciso II, do CPC.

Concedo o prazo de 10 (dez) dias para manifestação.

Após, tornem conclusos.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 98897 Nr: 7900-25.2017.811.0012

 AÇÃO: Homologação de Transação Extrajudicial->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALINE ALVES VIEIRA, SAMUEL MENESES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): À JUSTIÇA PÚBLICA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO SILVEIRA LADEIA - 

OAB:17082/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando o pedido da parte requerente, concluo que a homologação 

do acordo informado na exordial é medida que se impõe.

ANTE O EXPOSTO, com fulcro na alínea “b”, do inciso III, do artigo 487, do 

Código de Processo Civil, resolvo o mérito e HOMOLOGO os termos do 

acordo de divórcio consensual submetido à apreciação jurisdicional pelos 

autores, fazendo-o para o fim de:

a) declarar o divórcio do ca l e findos os deveres do casamento, voltando 

a requerente a assinar seu nome de solteira: Aline Alves Vieira;

Com fundamento nas disposições do art. 487, inciso III, alínea “b”, do 

Código de Processo Civil, julgo extinto o presente processo com resolução 

de mérito e determino o pagamento das custas processuais conforme 

acordado, ou, no silêncio das partes, conforme a lei.

Em face da justiça gratuita deferida, determino a suspensão da cobrança 

da condenação pelo prazo de cinco anos, nos termos do artigo 98, § 3º do 

CPC.

Decorrido o prazo legal, expeça-se o necessário para fins de averbação, 

caso necessário, e após arquivem-se com as baixas e anotações de 

estilo.

Dê-se ciência ao MP.

P.I.C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 82150 Nr: 2861-81.2016.811.0012

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ONILTON GONÇALVES DE CASTRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ROBERTO OLIVEIRA 

COSTA - OAB:6.456-A/MT.

 Intimação do Recuperando, via advogado, da Decisão de Ref. 27, cuja 

parte dispositiva segue abaixo:

 "Diante do exposto, indefiro o pedido formulado pela Defesa Técnica à 

Ref. 14 e mantenho o REGIME FECHADO para início do cumprimento da 

pena.

A prisão do apenado ONILTON GONÇALVES DE CASTRO em 20.11.2017, 

por força de mandado de prisão expedido nos autos da ação penal que 

originou o presente executivo, fixou o início do cumprimento da 

reprimenda, havendo informação de que o apenado já se encontra 

recolhido na UPAB.

Ante o exposto, determino a remessa dos autos à comarca de Água 

Boa/MT para acompanhamento e fiscalização do cumprimento da pena.

Ciência ao MPE/MT e à Defesa.

Cumpra-se."

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010322-07.2012.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

OZIENE GONCALVES DE CASTRO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBSON OLIVEIRA PRESTES OAB - MT0020354A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

STALEY C. S. OLIVEIRA (TRABALHA NA MINERACAO CARAIBA) 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUCIENE KELLY MARCIANO ROOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA DESPACHO Numero do 

Processo: 8010322-07.2012.8.11.0012 EXEQUENTE: OZIENE GONCALVES 

DE CASTRO EXECUTADO: STALEY C. S. OLIVEIRA (TRABALHA NA 

MINERACAO CARAIBA) Vistos. Intime-se a parte exequente para dar 

impulsionamento ao feito, em cinco dias, sob pena de extinção. Nada 

sendo requerido, volvem-me os autos conclusos para sentença de 

extinção. Nova Xavantina/MT, 04 de dezembro de 2017. Luciene Kelly 

Marciano Roos Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010106-70.2017.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

ARTEMIO ANTONINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WANDE ALVES DINIZ OAB - MT0010927A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA SENTENÇA Numero do 

Processo: 8010106-70.2017.8.11.0012 REQUERENTE: ARTEMIO ANTONINI 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos etc. Dispensado o relatório, 

nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. Analisado o processo, verifico se 

encontrar maduro para julgamento, sendo desnecessária a produção de 

outras provas, motivo pelo qual passo ao julgamento da lide. Trata-se de 

ação objetivando o cancelamento de prestação de serviços, restituição de 

valores e indenização por danos morais. Tratando-se de relação de 

consumo e havendo verossimilhança nas alegações da parte autora, 

OPINO pela inversão do ônus da prova, autorizado pelo CDC. Em inicial 

alega a parte autora ter contratado serviço de internet para celular, no 

valor de R$0,99 por dia usado, não havendo cobrança caso não se 

utilizasse dos serviços. O serviço foi contratado pelo fato do autor estar 

em tratamento médico em Goiânia/GO, com o objetivo de facilitar sua 

comunicação com os familiares. Após o tratamento, o autor retornou à 

cidade de Nova Xavantina/MT, onde passou a utilizar apenas a internet 

fixa de sua residência, não utilizando mais sua internet móvel. Sustenta ter 

recebido cobranças em valores muito superiores aos contratados, uma 

vez que não utilizava mais o serviço de internet móvel. Tentou por 

diversas vezes resolver as cobranças que continuavam chegando em 

valores muito superiores aos contratados, inclusive com reclamação junto 

à ANATEL. Mas não obteve êxito na solução de seus problemas. Embora 

devidamente intimada, a parte requerida não compareceu à audiência 

instrutória. Desta forma, OPINO pela decretação de sua REVELIA, nos 

termos do art. 20 da Lei dos Juizados Especiais nº 9.099/95: Art. 20. Não 

comparecendo o demandado à sessão de conciliação ou à audiência de 

instrução e julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no 
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pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do Juiz. Sendo 

reconhecida a revelia da requerida, reputam-se verdadeiros os fatos 

alegados no pedido inicial, mesmo que presente a contestação, conforme 

entendimento do FONAJE no enunciado nº 78: ENUNCIADO 78 – O 

oferecimento de resposta, oral ou escrita, não dispensa o comparecimento 

pessoal da parte, ensejando, pois, os efeitos da revelia (XI Encontro – 

Brasília-DF). Pois bem, da análise da documentação juntada aos autos, é 

possível verificar que a parte autora se dispôs a procurar todos os meios 

administrativos para resolver seu problema, recorrendo ao judiciário 

apenas quando esgotados os meios administrativos. Diante dos efeitos da 

revelia, não há nos autos qualquer documento que contrarie as alegações 

feitas em inicial, desta maneira, há de se considerar abusivas as 

cobranças realizadas pela requerida no que tange à utilização de internet 

móvel. Assim, a cobrança por serviços não contratados constitui falha na 

prestação do serviço e enseja a responsabilização civil objetiva da 

empresa. Insta ressaltar que a responsabilidade de referida requerida 

como fornecedor de serviços é objetiva nos termos do art. 14 do CDC, que 

assim dispõe: “O fornecedor de serviços responde, independentemente 

da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos 

consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como 

por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.” 

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada que, tendo 

prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor 

ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova 

relativo a essas hipóteses do prestador do serviço e não tendo ele se 

desincumbido do ônus que lhe cabia deve ser responsabilizado pelos 

danos causados a requerente. Os artigos 186 e 927 ambos do Código Civil 

Brasileiro, prelecionam que: “Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão 

voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a 

outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.” “Art. 927. 

Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica 

obrigado a repará-lo.” A requerida agiu, portanto, de forma ilícita e, 

inegavelmente, violou o patrimônio moral da requerente, causando lesão a 

sua honra e reputação. A parte autora comprovou todo o descaso e 

humilhações sofridas na busca da solução de seus problemas. Juntou 

diversos protocolos e reclamações junto à requerida e a ANATEL, todos 

sem obter resposta ou posicionamento satisfatório em tempo hábil. O 

consumidor não pode ficar a mercê da boa vontade das empresas para a 

solução de seus problemas, sendo a prestação de serviço de qualidade e 

atendimento hábil obrigações das prestadoras de serviço. Quanto ao 

pedido de restituição em dobro pelos valores indevidamente pagos, restou 

demonstrado o pagamento das faturas com cobranças referentes à 

prestação de serviços móveis. Por não haver indícios de má fé nestas 

cobranças, a sua devolução deverá ocorrer de forma simples. Isto posto, 

OPINO PELO JULGAMENTO PROCEDENTE dos pedidos da inicial para 

CONDENAR a requerida em obrigação de fazer consistente no 

cancelamento da disponibilização dos serviços de internet móvel para a 

linha telefônica do autor objeto da presente ação, bem como a DEVOLVER, 

de forma simples, os valores cobrados a título de internet móvel, que 

perfazem o total de R$ 1.349,33 (um mil, trezentos e quarenta e nove reais 

e trinta e três centavos), acrescido de juros de mora de 1% ao mês e 

correção monetária pelo INPC, tendo como termo inicial o efetivo 

pagamento de tais valores pelo autor. Sugiro a condenação da requerida 

ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 

(cinco mil reais), corrigidos monetariamente (INPC) e acrescidos de juros 

de mora de 1% ao mês. Os juros de mora incidem desde o evento danoso 

e a correção monetária a partir desta data. Sem custas processuais e sem 

honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 

9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado 

para homologação de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, 

intime-se as partes através de seus patronos. Sérgio Tsutomu Yamamoto 

Junior Juiz Leigo Vistos. HOMOLOGO a sentença lavrada pelo Juiz Leigo, 

nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/1995, para que surta seus efeitos 

legais e jurídicos. Cumpra-se. LUCIENE KELLY MARCIANO ROOS JUÍZA DE 

DIREITO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010005-04.2015.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

WANDE ALVES DINIZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WANDE ALVES DINIZ OAB - MT0010927A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE LUIZ SOMMER (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE NOVA 

XAVANTINA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA 

XAVANTINA AV. RUA EXPEDIÇÃO RONCADOR XINGÚ, S/N, TELEFONE: 

(66) 3438-1305, CENTRO, NOVA XAVANTINA - MT - CEP: 78690-000 - 

TELEFONE: (66) 34381243 8010005-04.2015.8.11.0012 REQUERENTE: 

WANDE ALVES DINIZ REQUERIDO: JOSE LUIZ SOMMER C E R T I D Ã O 

Com base no Provimento 55/07/CGJ/MT, impulsiono os autos nos seguintes 

termos: Tendo em vista que o reclamado justificou sua ausência à 

audiência conciliatória designada para o dia 12/12/2017, através do 

atestado médico constante do Id. 11175304, redesigno a audiência 

conciliatória para o dia 28 de fevereiro de 2018, às 09h20min, horário 

oficial de Mato Grosso, saindo o promovido devidamente intimado, 

conforme ciente abaixo. Intime-se a parte autora, na pessoa de seu 

advogado, o qual deverá comunicar seu cliente para comparecimento em 

audiência, ficando ciente que o não comparecimento acarretará na 

extinção do feito e condenação no pagamento das custas processuais. 

Expeça-se citação para a parte promovida. O referido é verdade e dou fé. 

Nova Xavantina / MT, 15 de dezembro de 2017. Ronaldo Gonçalves da 

Silva Gestor Judiciário

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010177-14.2013.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDO QUIRINO DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HELTON CARLOS DE MEDEIROS FILHO OAB - MT0011658A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUCIENE KELLY MARCIANO ROOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE NOVA 

XAVANTINA - JUIZADO ESPECIAL Vistos. I - Intimem-se as partes acerca 

do retorno dos autos da Egrégia Turma Recursal Única. II - Na hipótese de 

condenação, caso haja pedido de cumprimento de sentença pelo (a) 

exequente, o cálculo deverá ser apresentado sem o acréscimo da multa 

de 10% (dez pontos percentuais). III - Com a apresentação do cálculo da 

dívida, intime-se o (a) Executado (a), para no prazo de 15 (quinze) dias, 

efetuar o pagamento do montante atualizado, advertindo-o (a) que caso 

não seja efetuado o pagamento no prazo legal, será acrescida a pena de 

multa de 10% (dez pontos percentuais). IV - Depois de cumprida esta 

providência e não sendo paga a dívida ou sendo paga parcialmente, 

intime-se a parte exequente para requerimentos em 05 (cinco) dias e 

tornem conclusos. V - Caso não haja condenação ou nada sendo 

requerido no prazo de 15 (quinze) dias, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações de estilo. Às providências. NX, 04/12/2017. LUCIENE 

KELLY MARCIANO ROOS Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010420-50.2016.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA RIBEIRO VIEIRA BRITO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS RODRIGUES MARTINS OAB - MT0019909A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUCIENE KELLY MARCIANO ROOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA SENTENÇA Numero do 

Processo: 8010420-50.2016.8.11.0012 REQUERENTE: APARECIDA 
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RIBEIRO VIEIRA BRITO REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Trata-se de ação 

ajuizada por APARECIDA RIBEIRO VIEIRA BRITO em face de VIVO S.A. 

Ocorre que, designada audiência de conciliação para o dia 16 de 

Novembro de 2016 às 08h45, a parte requerente deixou de comparecer 

pessoalmente ao ato, conforme se extrai do termo de audiência de ID 

7942301, não havendo justificado sua ausência. Em ID 7942314 e 

7942308, a autora justificou apenas a ausência de seu patrono à 

audiência, nada esclarecendo quanto à sua própria falta. Ainda que 

acolhida a justificativa apresentada pelo advogado, esta não teria o 

condão de suprir a ausência da autora, sendo a lei n. 9.099/95 clara ao 

dispor quanto a necessidade de comparecimento pessoal das partes às 

audiências. Nesse sentido: RECURSO INOMINADO – reclamação – 

telefonia – ausência do reclamante à audiência de conciliação – extinção 

do processo – cerceamento de defesa – inocorrência – sentença mantida 

– RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. É obrigatório o 

comparecimento pessoal da parte autora nas audiências do processo, sob 

pena de extinção do processo sem resolução do mérito. 2. A ausência de 

justificação de impedimento de comparecimento à audiência de conciliação 

pela reclamante, até o momento de abertura da mesma, importa sua 

contumácia. 3. Recurso conhecido e não provido. (Procedimento do 

Juizado Especial Cível 620100338992/2013, , Turma Recursal Única de 

Mato Grosso, Relator Juiz HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Julgado 

em 24/04/2013, Publicado no DJE 24/04/2013) Desta feita, 

considerando-se que a parte autora abandonou a causa, vindo a 

descumprir as diligências que lhe competiam, impõe-se a extinção do feito, 

independentemente de intimação da parte (Lei nº. 9.099/95, art. 51, §1º). 

Ante o exposto, verificada a desídia da autora da ação, julgo extinto o 

processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 51, inc. I, da Lei 

9.099/95 e art. 485, inc. III, do NCPC. Condeno a parte autora ao 

pagamento das custas processuais. Deixo de condená-la, contudo, ao 

pagamento de honorários advocatícios, uma vez não ter restado 

comprovada sua litigância de má-fé, nos termos do art. 55 da lei 9.099/95. 

P.I.C. Transitada em julgado, remetam-se os autos à Central de 

Arrecadação para elaboração do cálculo das custas processuais. Após, 

intime-se a parte autora para pagamento no prazo legal. Nova 

Xavantina/MT, 15 de dezembro de 2017. LUCIENE KELLY MARCIANO 

ROOS JUÍZA DE DIREITO

Comarca de Paranatinga

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 79294 Nr: 1908-84.2017.811.0044

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Celino Gonçalves de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lara Moerschberger Nedel - 

OAB:17.240/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lara Moerschberger Nedel - 

OAB:17.240/MT

 Vistos.

O denunciado Celino Gonçalves de Oliveira, por meio de sua defesa, 

requereu nestes autos afim novo interrogatório, conforme se evola às fls. 

176/177.

Tendo em vista que o interrogatório é um dos principais atos da instrução 

processual e sendo ele um meio de defesa do réu, entendo que o pleito de 

defesa deve ser deferido.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial de fl. 179, 

defiro o pedido formulado às fls. 176/177.

Tendo em vista que há audiência agendada para o dia 15/01/2018, às 

15:00 horas afim de ouvir as testemunhas, oportunidade na qual será 

realizado novo interrogatório do réu.

Intime-se.

Dê-se ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 12928 Nr: 1616-56.2004.811.0044

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elson da Silva Lima, Oziel Barbosa dos Santos, 

Cristiano Julião da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Iasnaia Pollyana Gusmão 

Sampaio - OAB:7601/MT, Leonardo Bruno Reis Silva - 

OAB:15571/MA

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 90 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): OZIEL BARBOSA DOS SANTOS, Rg: 

4071499, Filiação: Altair Barbosa dos Santos e Leila Gonçalves dos 

Santos, data de nascimento: 03/08/1980, brasileiro(a), solteiro(a), pintor. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Consta do incluso procedimento administrativo 

investigatório que no dia 01 de novembro de 2004, durante a madrugada, 

em via pública, nas proximidades do "Posto do Percival" e do "Bar do 

Justino", neste Município e Comarca de Paranatinga-MT, os denunciados 

ELSON DA SILVA LIMA, OZIEL BARBOSA DOS SANTOS, SILVIO JORGE 

MARTINS FIGUEIREDO E CRISTIANO JULIÃO DA SILVA, previamente 

conluiados e com unidade de propósitos, agindo com consciência e 

vontade, por motivo fútil, e, utilizando-se de recurso que dificultou a 

defesa do ofendido, mataram Claudivino Gomes dos Santos, vulgo "Nego 

Ita", produzindo-lhe lesões que foram à razão de sua morte.

Despacho: Vistos.I – Expeça-se mandado de prisão em relação ao 

acusado Oziel Barbosa dos Santos, conforme decisão de fls. 245/248.II – 

Determino o desmembramento do feito em relação ao Silvio Jorge Martins 

Figueiredo e Oziel Barbosa dos Santos, tendo em vista que os mesmos 

ainda não foram citados.III - Cite-se o acusado Oziel Barbosa dos Santos 

via edital, conforme determinado na decisão de fls. 245/248.IV – 

Expeça-se nova Carta Precatória a fim de citar o acusado Silvio Jorge 

Martins Figueiredo no mesmo endereço (fl. 227), tendo em vista que o teor 

da certidão da Oficiala de Justiça é dando conta que o endereço para 

realização da diligência não é de suas atribuições (fl. 231).V – Expeça-se 

Carta Precatória a fim de regularizar a prisão do acusado Cristiano Julião 

da Sila para a Comarca de Imperatriz-MA (fl. 260).VI – Oficie-se ao Diretor 

da Cadeia Pública de Paranatinga-MT e ao SEJUDH a fim de que 

providenciem o recambiamento do réu Cristiano Julião da Silva, com 

urgência.VII – Certifique-se o decurso do prazo para o acusado Cristiano 

Julião da Silva apresentar defesa prévia, tendo em vista que o mesmo foi 

citado (fl. 261) e até o presente momento não apresentou resposta.VIII – 

Caso decorrido o prazo do item VII, desde já nomeio o Defensor Público 

para atuar na defesa do réu Cristiano Julião da Silva, com consequente 

vista para manifestação.Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Lauriane Izabele Alves 

de Oliveira, digitei.

Paranatinga, 27 de novembro de 2017

Zélia Alves Bispo da Silva Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 27351 Nr: 341-62.2010.811.0044

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Comissão de Valores Mobiliários -CVM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pastoril Agropecuária Santiago S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Solange de Holanda Rocha - 

Procuradora Federal - OAB:9893 - B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): PASTORIL AGROPECUÁRIA SANTIAGO 

S/A, CNPJ: 03484110000164. atualmente em local incerto e não sabido
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FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 1.433,48 (Um mil e quatrocentos e trinta e tres 

reais e quarenta e oito centavos), no prazo de 10 (dez) dias., contados da 

expiração do prazo do deste edital, sob pena de ser lavrada certidão e 

encaminhada à Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, sem 

prejuízo das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, na 

forma determinada na Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça (lembrando que R$ 716,74 refere-se as 

custas judiciais e R$ 716,74 a taxa judiciária)..

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Ângela Cristina Stiirmer, 

digitei.

Paranatinga, 16 de novembro de 2017

Zélia Alves Bispo da Silva Escrevente Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 50005 Nr: 1511-98.2012.811.0044

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ivan Matias dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 90 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): IVAN MATIAS DOS SANTOS, Filiação: 

Maria Matias dos Santos e Jesuino Pereira dos Santos, data de 

nascimento: 11/10/1974, brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, divorciado(a), 

vaqueiro, Telefone 66 9698 -3165. atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 Sentença: Vistos etc.1. O representante do Ministério Público com 

assento neste juízo à época ofereceu denúncia em desfavor de Ivan 

Matias dos Santos, qualificado(a)(s) nos autos, dando-o(a)(s) como 

incurso(a)(s) nas penas do artigo 129, § 1º, I, do Código Penal, com as 

disposições da Lei nº. 11.340/06. Relata a denúncia que no dia 

14/07/2012, por volta das 16:00 horas, em uma residência situada na Rua 

São Paulo, nº. 56, Bairro Concórdia, neste município, o indiciado lesionou a 

integridade corporal de Deizenil Maria dos Santos, sua ex-companheira, 

causando-lhe lesões corporais de natureza grave, conforme comprova 

exame de corpo de delito de f. 17/19 e exame complementar de f. 33/35. 

Narra ainda, que acusado e vítima na época dos fatos, mantinham uma 

relação íntima de afeto, sendo que no dia e horário suso mencionados, o 

denunciado após pequena quizila comum entre casais, tentou sufocar, 

desferiu socos e golpes com um cabo de vassoura em desfavor da vítima, 

causando nesta lesão corporal de natureza grave, conforme comprova 

exame de corpo delito de f. 17/19 e exame complementar de f. 33/35. Que 

em seguida, a vítima apresentou representação expressa em sede 

investigativa, legitimando a persecutio criminis.A denúncia foi recebida em 

22/10/2012 (f. 42). A(O) ré(u) foi citada(o) (f. 47/verso) e a defesa inicial 

apresentada (f. 50/51). A audiência de instrução e julgamento foi realizada 

com todos os atos que lhes são peculiares.As partes apresentaram suas 

alegações finais no presente ato, pugnando o Ministério Público pela 

condenação da(o) ré(u), uma vez que provada a autoria e a materialidade 

delitiva neste sentido.A defesa do acusado deixou de manifestar-se 

acerca autoria e materialidade do crime, haja vista que na fase policial o 

réu confessou a prática delitiva. No entanto, passou a se manifestar 

quanto à pena, pugnando pela aplicação da mesma no mínimo legal, em 

virtude de que todas as circunstâncias do crime são favoráveis ao réu, 

bem como pugnou que seja atenuada a pena imposta ao denunciado, em 

virtude da confissão, permanecendo assim a pena no mínimo legal. 

Postulou ainda, pela fixação do regime aberto. Por fim, requereu que a 

pena privativa de liberdade não seja substituída por penas restritivas de 

direitos, mas que seja mantido o regime aberto por ser mais benéfico ao 

réu.2. É o relatório. FUNDAMENTO. DECIDO.2.1. 2.1. A materialidade 

delitiva verte inconcussa nos autos, conforme se dessume do laudo de 

exame de corpo de delito (f. 17), mapa topográfico para localização de 

lesões (f. 18/19 e 34/35) e exame complementar (f. 33).2.2. A autoria, de 

igual modo, restou devidamente comprovada, e recai sobre a pessoa 

do(a) acusado(a).A vítima, quando ouvida em audiência, afirmou que 

estava com seu companheiro, o ora réu, na data dos fatos na casa de seu 

irmão na fazenda, quando o denunciado disse que ia em um lugar e já 

voltava, sendo que a mesma disse que então iria para a casa de sua 

cunhada, lugar onde os mesmos sempre ficavam quando vinham da 

fazenda, quando o réu disse que ela não iria, e ao perguntar ‘por que’, o 

denunciado de forma injustificada já começou a lhe agredir na frente de 

seus filhos, causando as lesões descritas nos laudos acostados ao 

presente feito.A testemunha Sevani Daenanda de Campos quando 

inquirida na fase policial descreveu as lesões perpetradas pelo 

denunciado contra a vítima (f. 20/21).O próprio réu confessou a prática 

delitiva na fase inquisitorial (f. 29/31).Ora, se assim agiu, por certo que as 

lesões sofridas pela vítima, e devidamente materializadas no laudo de 

exame de corpo de delito (f. 17), mapa topográfico para localização de 

lesões (f. 18/19 e 34/35) e exame complementar (f. 33), devem ser 

imputadas à conduta perniciosa praticada pela(o) ré(u) contra sua 

companheira.De igual modo, os depoimentos colhidos na fase inquisitorial 

apontam, estreme de dúvidas, a autoria da(o) ré(u) (f. 20/21 e 29/31), com 

destaque às f. 11/12, onde a vítima descreve com detalhes a agressão 

sofrida.Destarte, ante as insofismáveis evidências trazidas para os autos 

acerca da culpabilidade do acusado, o decreto condenatório é medida que 

se impõe, na forma acima esposada.2.2. Passo à dosimetria da pena do 

réu, atento aos comandos insertos nos artigos 59 e 68 do Código Penal.1ª 

Fase – Pena-BaseImpõe-se a análise das circunstâncias contidas no 

artigo 59 do Código Penal, assim dispostas: a) culpabilidade – transparece 

ser a normal à espécie delituosa, motivo pelo qual não deve interferir na 

fixação da pena; b) antecedentes – as certidões às f. 26, 48 e 71 dos 

autos atestam que o(a) acusado(a) possui, pelo menos nas referidas 

localidades, antecedentes imaculados; c) conduta social, personalidade do 

agente e motivos do crime – não há elementos nos autos para aferir tais 

circunstâncias; d) circunstâncias do crime – nada existe a ser 

considerado que já não integre o tipo penal do delito em tela; e) 

consequências do crime – as consequências extrapenais não foram 

graves; f) comportamento da vítima – não incentivou nem contribuiu para a 

prática delitiva.A pena prevista para este crime é de 1 (um) a 5 (cinco) 

anos de reclusão. Assim, se das oito circunstâncias judiciais 

estabelecidas no artigo 59 do Código Penal, uma (antecedentes) 

efetivamente beneficia o acusado, sendo ela de natureza subjetiva e 

preponderante, e nenhuma o prejudica, tenho por bem em fixar a 

pena-base no mínimo legal, em 1 (um) ano de reclusão.2ª Fase – 

Pena-ProvisóriaNão há qualquer circunstância agravante a ser 

considerada. Merece aplicação, porém, a atenuante prevista no artigo 65, 

inciso III, “d”, do CP, já que o réu confessou na fase extrajudicial a prática 

delitiva.No entanto, é de todo sabido que na presente fase da dosimetria 

da pena, esta não pode ir aquém do mínimo cominado abstratamente para 

o delito, motivo pelo qual deixo de operar a diminuição a que o acusado 

faria jus. A pena permanece no mínimo legal.3ª Fase – Pena 

DefinitivaComo inexistem causas de diminuição ou de aumento da pena a 

serem consideradas, mantenho inalterada a pena provisoriamente imposta, 

tornando-a definitiva em 1 (um) ano de reclusão.2.3. Regime inicial de 

cumprimento de penaApós análise das circunstâncias judiciais contidas no 

artigo 59 do CP e levando-se em conta que o(a) acusado(a), segundo 

consta dos autos, é primário(a), determino que a pena imposta seja 

cumprida inicialmente em regime aberto, na esteira das balizas impostas 

pelo artigo 33, § 2º, “c” e § 3º do Código Penal.2.4. Substituição da Pena 

Privativa de Liberdade Incabível referida benesse, diante do não 

atendimento ao requisito objetivo contido no artigo 44, inciso I, do Código 

Penal, bem como diante do disposto no artigo 17 da Lei nº. 

11.340/2006.2.5. Suspensão Condicional da PenaCabível, no entanto, a 

aplicação do sursis, já que a pena privativa de liberdade imposta não é 

superior a 2 (dois) anos, podendo, portanto, sua execução ser suspensa, 

já que o(a) condenado(a) não é reincidente em crime doloso (CP, artigo 77, 

I), as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal autorizam a 

concessão do benefício (CP, artigo 77, II) e não se mostra cabível o 

benefício da substituição da pena privativa de liberdade (CP, artigo 77, 

III).Assim, fixo as seguintes condições que deverão ser cumpridas pelo(a) 

condenado(a) no período de 2 (dois) anos: a) no primeiro ano do prazo, 

deverá o(a) condenado(a) submeter-se à limitação de fim de semana, na 

forma fixada pelo juízo da execução; b) durante os dois anos do prazo, 

fica proibido de ausentar-se da comarca onde reside, sem autorização 

judicial, e deverá comparecer pessoal e obrigatoriamente em juízo, 
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mensalmente, para informar e justificar suas atividades.2.6. Da Apelação 

em LiberdadeTendo em vista que a(o) ré(u) respondeu ao processo 

solta(o), é primária(o) e não registra nos autos antecedentes criminais 

desabonadores, além de se tratar de crime punido com detenção, cuja 

pena é inferior a 4 (quatro) anos, faculto-lhe recorrer da presente 

sentença, caso tenha interesse, em liberdade.3. DISPOSITIVO3.1. Tecidas 

estas considerações e gizadas as razões de decidir, julgo totalmente 

procedente a pretensão punitiva estatal esposada na denúncia, para o fim 

de condenar o réu Valdomiro Santos Figueiredo, já qualificado, como 

incurso nas penas do artigo 129, § 1º, I, do Código Penal, com as 

disposições da Lei nº. 11.340/06, as quais, após a aplicação do critério 

trifásico, fixo, em definitivo, em 1 (um) ano de reclusão, a ser cumprida 

inicialmente em regime aberto, com direito a recorrer em liberdade. 

Suspendo, no entanto, a execução da pena pelo período de 2 (dois) anos, 

condicionando-a ao cumprimento das seguintes condições: a) no primeiro 

ano do prazo, deverá o(a) condenado(a) submeter-se à limitação de fim 

de semana, na forma fixada pelo juízo da execução; b) durante os dois 

anos do prazo, fica proibido de ausentar-se da comarca onde reside, sem 

autorização judicial, e deverá comparecer pessoal e obrigatoriamente em 

juízo, mensalmente, para informar e justificar suas atividades.3.2. 

Determino que, após o trânsito em julgado: a) seja lançado o nome do réu 

no rol dos culpados (artigos 5º, LVII, CF e 393, II, CPP); b) seja expedido 

ofício ao Tribunal Regional Eleitoral, cientificando-o da suspensão dos 

direitos políticos do acusado, até o cumprimento ou extinção da pena 

(Súmula 9 do TSE), conforme determinação constitucional (artigo 15, III, 

CF), por ser efeito automático e inafastável da presente condenação; c) 

seja expedido o B.I.E, comunicando os órgãos de identificação criminal, na 

forma da lei; d) seja expedida a guia de recolhimento para o cumprimento 

da pena imposta, contendo os dados insertos no artigo 106 da LEP e 

dando-se ciência ao Ministério Público (art. 106, § 1º, LEP); e) seja a guia 

encaminhada à Vara de Execução Criminal – VEC – desta Comarca para 

cumprimento.3.3. Sem condenação do réu em custas, pois patrocinado 

pela Defensoria Pública, o que na falta de outros elementos faz presumir 

sua pobreza.3.4. Procedam-se às comunicações e anotações de 

estilo.3.5. Publique-se. Registre-se. Intimem-se, as partes, pessoalmente. 

Cumpra-se. Oportunamente, arquivem-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Lauriane Izabele Alves 

de Oliveira, digitei.

Paranatinga, 16 de novembro de 2017

Zélia Alves Bispo da Silva Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 61698 Nr: 1307-49.2015.811.0044

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Diogo França de Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): DIOGO FRANÇA DE LIMA, Cpf: 

05750663183, Rg: 2660741-7, Filiação: Suely Silva França e Manoel Alves 

de Lima, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Consta do incluso inquérito policial que no dia 21 de 

dezembro de 2014, por volta das 16:30min, na Rua Marechal Deodoro da 

Fonseca, n°48, bairro Centro, nesta cidade de Paranatinga-MT, o 

denunciado DIOGO FRANÇA DE LIMA, ofendeu a integridade física de 

Zenair Zenaide Zanin, sua convivente, causando-lhe lesões corporais de 

natureza leve.

Despacho: Ante o exposto, tenho que no presente caso não se encontram 

presentes os requisitos da prisão preventiva, desta forma deixo de 

decretar a prisão preventiva do acusado Diogo França de Lima, 

qualificado no presente feito.Cite-se o acusado via edital.Dê-se ciência ao 

Ministério Público.Cumpra-se.Paranatinga/MT, 20 de setembro de 

2017.Jorge Hassib IbrahimJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Lauriane Izabele Alves 

de Oliveira, digitei.

Paranatinga, 03 de outubro de 2017

Zélia Alves Bispo da Silva Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 80977 Nr: 2745-42.2017.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jussara Helena Sandra Danguy

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Joel Cardoso de Souza - 

OAB:19.303-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e portaria 

07/2016 GAB da primeira vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos 

com a finalidade de INTIMAR a parte autora para apresentar impugnação à 

contestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 81205 Nr: 2852-86.2017.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aparecido Jucelino de Matos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wanderson Jean Borges, Edilaine Arantes da 

Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kevin Michel Souza Tondorf - 

OAB:23335-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e portaria 

07/2016 GAB da primeira vara desta comarca e itens 7.3.6 e 7.3.7

 Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para se 

manifestar quanto a certidão do Oficial de Justiça de fls. retro, no prazo 

legal.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 80696 Nr: 2580-92.2017.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Evaneide Rodrigues Siqueira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Joel Cardoso de Souza - 

OAB:19.303-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ

 Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para impugnar a contestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 28937 Nr: 1934-29.2010.811.0044

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lede Caitano de Araújo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Valdivino de Araújo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Peterson Veiga Campos - 
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OAB:17.203

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Peterson Veiga Campos - 

OAB:17.203

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ

 Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestaracerca da certidão de 

fl. 67, bem como no que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 28612 Nr: 1609-54.2010.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Valdivino de Araújo, Natividade da Silva Araújo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Peterson Veiga Campos - 

OAB:17.203, Welton Esteves - OAB:11924/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar acerca da certidão de 

fl.186, bem como no que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 68945 Nr: 1249-12.2016.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ferdinando Di Loreto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tauá Biodiesel Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Francisco de Carvalho - 

OAB:1792-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Homero Amilcar Nedel - 

OAB:3483/MT, Lara Moerschberger Nedel - OAB:17.240/MT

 Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, a efetuar o pagamento da 

diligência do Sr. Oficial de Justiça para cumprimento do mandado ou 

ofereça meios para o cumprimento na localidade indicada na Petição Inicial 

- maiores informações acerca da região que deverá constar na Guia, 

entrar em contato com Oficial de Justiça Atanásio - tel. (66) 999791510.

 Informo ainda que a guia deverá ser efetuada através do site 

www.tjmt.jus.br - Emissão de Guias Online - Diligência - Emissão de Guia 

de Diligência, encaminhado a este Juízo o comprovante de pagamento 

ORIGINAL, nos termos da CNGC e a guia de recolhimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 82308 Nr: 3484-15.2017.811.0044

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco J. Safra S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Daniel Lemos Mansur

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nadia Carvalho Araújo 

Hilleshein - OAB:11.777/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ

 Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar acerca da certidão de 

fls.49.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010021-22.2016.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

TERCILIA NOGUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALMIR ROGERIO DE MOURA OAB - MT13853/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP0117417A 

(ADVOGADO)

 

CERTIDÃO - Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 

- CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o(a) advogado(a) 

da parte promovente para, querendo, manifestar-se sobre os termos da 

petição juntada no ID 11140019, no prazo de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000065-67.2017.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

EVA MARIA DO NASCIMENTO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL GOMES DE CAMPOS OAB - MT0022088A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

CERTIDÃO - Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 

- CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o(a) advogado(a) 

da parte promovente para, querendo, apresentar impugnação à 

contestação, no prazo de 05 (cinco) dias.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 8989 Nr: 13-79.2003.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marilei Terezinha Carlini, Fabricio Miotto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pedro Filisbino da Silva, Orides Santos Carlini, 

Vanderlei Santos Carlini, Marilei Terezinha Carlini, Edite Gonçalves Carlini, 

Elvira Carlini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabrício Miotto - OAB:6862/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elysson Galvão Suzuki Filipin 

de Sena - OAB:13.997/MT, Fernando Torbay Gorayeb - OAB:7361/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 - CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o(a) advogado(a) da 

parte exequente para requerer o que de direito, no prazo de 05 (cinco) 

dias, haja vista que foi proferida sentença nos autos 22496.

Comarca de Peixoto de Azevedo

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 82052 Nr: 212-76.2017.811.0023

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUSIA ARAUJO LIMA & CIA LTDA - ME, LUSIA 

ARAUJO LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: Intimar o(a) advogado(a) da parte exeqüente para indicar 

bens penhoráveis da parte executada, no prazo de 5(cinco) dias, eis que 

restou infrutífera a penhora de valores em conta da executada, sob pena 

de suspensão do feito, na forma do art. 921, III, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 80391 Nr: 2712-52.2016.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SALVADOR RAIMUNDO DE SOUZA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIKAELI FONSÊCA DE SOUZA - 

OAB:MT 16.582-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: intimar o advogado da parte autora do dispositivo da 

sentença a seguir transcrito: Visto. (...)Tendo em vista as petições de fl. 

132, extingo o feito sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, 

inciso VIII do CPC.Transitada em julgado, arquive-se com as devidas 

baixas e anotações. P. R. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 63856 Nr: 941-44.2013.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE LOURDES RIBEIRO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: Intimar o(a) advogado(a) da parte autora acerca do retorno 

dos autos da instância superior, bem como para requerer o que de direito, 

no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 66478 Nr: 396-37.2014.811.0023

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAPEVA II - MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO 

EM DIREITOS CREDITORIOS NÃO PADRONIZADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RIVAILSON GONÇALVES LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRE HONDA FLORES - 

OAB:6171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: intimar o(a) advogado(a) da parte autora, do dispositivo da 

sentença a seguir transcrito: Visto (...) .Tendo em vista as petições de fl. 

103, extingo o feito sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, 

inciso VIII do CPC. Transitada em julgado, arquive-se com as devidas 

baixas e anotações. P. R. I. C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 68369 Nr: 1993-41.2014.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZENAIDE DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOJAS CEM S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE RIBEIRO JUNIOR - 

OAB:9.410-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO MALACHIAS 

CICONELO - OAB:130857

 FINALIDADE: intimar a(s) parte(s) requerida(a) na pessoa do(s) seu(s) 

advogado(s), para no prazo de 5(cinco) dias, pagar as custas Judiciais no 

valor de R$ 615,60(seiscentos e quinze reais e sessenta centavos) e taxa 

judiciária no valor de R$ 615,60(seiscentos e quinze reais e sessenta 

centavos) – Valor total das custas processuais R$ 1.231,20(um mil 

duzentos e trinta e um reais e vinte centavos), cálculo de fls. 126, 

mediante guia de recolhimento padrão disponível nos Cartórios 

Distribuidores Oficializados, Postos de Arrecadação e Internet (site do 

Tribunal de Justiça – www.tjmt.jus.br/serviços/guias), sob pena de 

expedição de certidão de dívida ativa, protesto e averbação dos valores 

junto ao Cartório Distribuidor da Comarca.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 70550 Nr: 17-62.2015.811.0023

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIA PEREIRA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: Intimar o(a) advogado(a) da parte autora acerca do retorno 

dos autos da instância superior, bem como para requerer o que de direito, 

no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 41576 Nr: 2198-12.2010.811.0023

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JV, MGVDL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUMBERTO PEDRO DE MORAES - 

OAB:3040

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: intimar o advogado da inventariante para apresentar as 

ultimas declarações, com a apresentação do esboço de formal de partilha 

(CPC, art. 628) em 15 (quinze) dias (CPC, art. 637)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 63684 Nr: 743-07.2013.811.0023

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MDSO, GDSR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EBDR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA GOMES DE SOUZA - 

OAB:21739/O, OLIVIA FERNANDES BORETTI - OAB:1294B, RUY 

PORTELLA DE SOUZA. - OAB:4296-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: Intimar o(a) advogado(a) requerente que os autos foram 

desarquivados e encontram-se à disposição na secretaria deste juízo 

para carga, pelo prazo de 5(cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 70855 Nr: 212-47.2015.811.0023

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERICA ALINE RODRIGUES DE FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCIELI MARCHIORI DE CARLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELIO PEREIRA DE SOUZA - 

OAB:139527/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDAE: intimar o advogado da parte autora do dispositivo da sentença 

a seguir transcrito: Visto. (...) Tendo em vista as petições de fl. 31, extingo 

o feito sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso VII do 

CPC.Transitada em julgado, arquive-se com as devidas baixas. P. R. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 71843 Nr: 882-85.2015.811.0023

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE CLAUDIO POLICARPO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE CLAUDIO POLICARPO - 

OAB:8796-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: intimar o advogado da parte autora para se manifestar 

quanto a petição de fls. 29/34, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues
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 Cod. Proc.: 75675 Nr: 3394-41.2015.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA FRANCISCA GOMES COUTINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO MORAES - OAB:19959

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13431

 FINALIDAE: intimar o advogado da parte autora do dispositivo da sentença 

a seguir transcrito: Visto. (...) Ante o exposto, julgo PROCEDENTE o pedido 

inicial para o fim de: a) declarar a inexistência da relação jurídica 

estabelecida entre as partes oriundo do contrato pactuado. 

Consequentemente, determino a exclusão dos dados da autora do 

cadastro de inadimplentes; b) condenar a parte requerida, CLARO S/A, no 

pagamento de indenização pelos danos morais causados a autora no 

valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), cuja correção monetária deve ser 

feita pelo índice INPC, a partir desta decisão, nos termos da Sumula 362 do 

Superior Tribunal de Justiça (“A correção monetária do valor da 

indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento”), e juros 

de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso, 27/3/2015 (fl. 23); 

Condeno, ainda, a parte requerida no pagamento das custas, despesas 

processuais e honorários advocatícios, no valor de 10% da condenação, 

conforme dispõe o artigo 85, §2º do CPC. Na hipótese, considero justa e, 

além disso, proporcional em razão da gravidade do dano, a natureza e a 

situação econômica da ofensora e da ofendida que declara ser estudante, 

bem como as circunstâncias em que os fatos se desenvolveram, o valor 

da indenização arbitrado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Por 

conseguinte, declaro resolvido o mérito da presente demanda, com 

fundamento no artigo 487, inciso I, do CPC. Transitada em julgado, 

aguarde-se por 15 (quinze) dias eventual pedido de cumprimento de 

sentença, arquivando-se com baixa dos autos na distribuição, com as 

anotações de estilo e as cautelas de praxe. P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 79863 Nr: 2396-39.2016.811.0023

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE FRANCISCO PASCOALAO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE FRANCISCO PASCOALÃO - 

OAB:16500/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: intimar o advogado da parte autora para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, junte aos autos cópia original da certidão de fl. 12.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 87018 Nr: 3632-89.2017.811.0023

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO COSTIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CIA MINERADORA OURO PAZ S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTÔNIO CALZOLARI - 

OAB:21254/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: intimar o(a) advogado(a) da parte autora acerca do 

indeferimento do pedido de justiça gratuita, pois não há comprovação de 

que a parte autora sofrerá prejuízos pessoais e de seus familiares em 

razão do recolhimento das custas, razão pela qual fica intimado a efetuar 

o pagamento das custas processuais sobre o valor de R$ 864.087,96 

(oitocentos e sessenta e quatro mil e oitenta e sete reais e noventa e seis 

centavos), conforme valor da causa, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena 

de indeferimento da inicial.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 87124 Nr: 3717-75.2017.811.0023

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA BMC/S. A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO OSVALDO FORMENTON MELATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:11546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: intimar o(a) advogado(a) da parte autora para promover o 

recolhimento das custas e taxa judiciária no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de extinção nos termos do art. 485, III do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 39357 Nr: 2542-27.2009.811.0023

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA BMC S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE ARIMATEIA ALVES DO NASCI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:11.877-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: Intimar o(a) advogado(a) requerente que os autos foram 

desarquivados e encontram-se à disposição na secretaria deste juízo 

para carga, pelo prazo de 5(cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 62727 Nr: 2724-08.2012.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVA SILVA MORAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIA ALVES NOGUEIRA 

DEMBOGURSKI - OAB:12379/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: Intimar o(a) advogado(a) requerente que os autos foram 

desarquivados e encontram-se à disposição na secretaria deste juízo 

para carga, pelo prazo de 5(cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 72944 Nr: 1620-73.2015.811.0023

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHARLENE DA SILVA RIBEIRO - 

OAB:20.263/O, JÚLIO CESAR DAMBROS - OAB:14197, RUY BARBOSA 

MARINHO FERREIRA - OAB:3596-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: intimar o advogado da parte autora para se manifestar 

quanto ao cálculo de fls. 36, no prazo de 15(quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 84760 Nr: 2020-19.2017.811.0023

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: N. M. PORTELA - ME, NAPOLEÃO MACHADO PORTELA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDECIR MACHADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILSON ALLAN RODRIGUES 

PORTELA - OAB:17562

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDAE: intimar o advogado da parte autora do dispositivo da sentença 

a seguir transcrito: Visto. (...) Ante o exposto, indefiro a petição inicial, 

com fulcro no artigo 330, inciso IV, do CPC e, por conseqüência, julgo 

extinto o feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso I, 

do mesmo código, e determino o cancelamento da distribuição, conforme 

autorização do artigo 290 da lei processual civil. Transitada em julgado, 

arquivem-se, com as anotações. P. R. I. C.

Juizado Especial Cível e Criminal
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Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000186-61.2017.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

ELOIZA CRUZ DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA BRANDAO OAB - MT0013815A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO SA CREDITO IMOBILIARIO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO CARTA DE INTIMAÇÃO 

Dados do Processo: Processo: 1000186-61.2017.8.11.0023; Valor causa: 

R$ 12.000,00; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436). Parte Autora: REQUERENTE: ELOIZA CRUZ DA 

SILVA Parte Ré: REQUERIDO: BRADESCO SA CREDITO IMOBILIARIO 

PEIXOTO DE AZEVEDO, 15 de dezembro de 2017. Senhor(a): REQUERIDO: 

BRADESCO SA CREDITO IMOBILIARIO Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria, na qualidade de REQUERIDO(A), nos termos do processo acima 

indicado, por todo o conteúdo do despacho ao final transcrito ou cuja(a) 

cópia(s) segue(m) anexa(s), como parte(s) integrante(s) desta, para 

comparecer à audiência designada, para tentativa de conciliação, 

conforme dados abaixo. DADOS DA AUDIÊNCIA: Audiência de 

Preliminares CPC 331 que se realizará no dia 23/01/2018, às 15:20, no 

Edifício do Fórum, sito no endereço ao final indicado. OBSERVAÇÃO: 

Deverá(ão) o(s) intimando(s) comparecer(em) devidamente trajado(s) e 

portando documentos pessoais. Atenciosamente, JOSE BARBOSA DA 

SILVA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO E INFORMAÇÕES: RUA PEDRO 

ÁLVARES CABRAL, 38, CENTRO, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 

78530-000 - TELEFONE: (66) 35752312

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000187-46.2017.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO DA SILVA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA BRANDAO OAB - MT0013815A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO CARTA DE INTIMAÇÃO 

Dados do Processo: Processo: 1000187-46.2017.8.11.0023; Valor causa: 

R$ 12.000,00; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436). Parte Autora: REQUERENTE: FERNANDO DA 

SILVA LIMA Parte Ré: REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA 

CREDITOS FINANCEIROS PEIXOTO DE AZEVEDO, 15 de dezembro de 

2017. Senhor(a): LUCIANA BRANDÃO Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria, na qualidade de ADVOGADA DO AUTOR, nos termos do 

processo acima indicado, por todo o conteúdo do despacho ao final 

transcrito ou cuja(a) cópia(s) segue(m) anexa(s), como parte(s) 

integrante(s) desta, para comparecer à audiência designada, para 

tentativa de conciliação, conforme dados abaixo. DADOS DA AUDIÊNCIA: 

Audiência de Preliminares CPC 331 que se realizará no dia 23/01/2018, às 

15:40, no Edifício do Fórum, sito no endereço ao final indicado. 

ADVERTÊNCIA(S): Não comparecendo à audiência designada, o não 

comparecimento do autor o feito será julgado extinto sem resolução do 

mérito com fulcro no artigo 51, I da Lei 9.099/95. OBSERVAÇÃO: 

Deverá(ão) o(s) intimando(s) comparecer(em) devidamente trajado(s) e 

portando documentos pessoais. Atenciosamente, JOSE BARBOSA DA 

SILVA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO E INFORMAÇÕES: RUA PEDRO 

ÁLVARES CABRAL, 38, CENTRO, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 

78530-000 - TELEFONE: (66) 35752312

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000188-31.2017.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO DA SILVA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA BRANDAO OAB - MT0013815A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO CARTA DE INTIMAÇÃO 

Dados do Processo: Processo: 1000188-31.2017.8.11.0023; Valor causa: 

R$ 12.000,00; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436). Parte Autora: REQUERENTE: FERNANDO DA 

SILVA LIMA Parte Ré: REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. PEIXOTO DE 

AZEVEDO, 15 de dezembro de 2017. Senhor(a): LUCIANA BRANDÃO 

Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de 

REQUERIDO(A), nos termos do processo acima indicado, por todo o 

conteúdo do despacho ao final transcrito ou cuja(a) cópia(s) segue(m) 

anexa(s), como parte(s) integrante(s) desta, para comparecer à audiência 

designada, para tentativa de conciliação, conforme dados abaixo. DADOS 

DA AUDIÊNCIA: Audiência de Preliminares CPC 331 que se realizará no dia 

23/01/2018, às 16:00, no Edifício do Fórum, sito no endereço ao final 

indicado. ADVERTÊNCIA(S): Não comparecendo à audiência designada, o 

autor o feito será julgado extinto sem resolução do mérito com fundamento 

no artigo 51, I da Lei 9.099/95. OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(s) 

intimando(s) comparecer(em) devidamente trajado(s) e portando 

documentos pessoais. Atenciosamente, JOSE BARBOSA DA SILVA 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO E INFORMAÇÕES: RUA PEDRO ÁLVARES 

CABRAL, 38, CENTRO, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 - 

TELEFONE: (66) 35752312

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000134-65.2017.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO GOMES DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARILENE ALVES OAB - MT0007474A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO CARTA DE INTIMAÇÃO 

Dados do Processo: Processo: 1000134-65.2017.8.11.0023; Valor causa: 

R$ 17.600,00; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PETIÇÃO (241). Parte Autora: 

REQUERENTE: FABIO GOMES DA CRUZ Parte Ré: REQUERIDO: BANCO DO 

BRASIL SA PEIXOTO DE AZEVEDO, 15 de dezembro de 2017. Senhor(a): 

Marilene Alves Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de 

advogada do REQUERENTE, do inteiro teor da sentença, cuja cópia segue 

abaixo transcrita ou anexa, do processo acima indicado. Sentença: 

DISPOSITIVO . Isto posto, JULGO PROCEDENTE A DEMANDA, a fim de 

CONDENAR a parte requerida à restituição, em dobro, da quantia tida por 

indevidamente bloqueada, isto é, R$ 4.290,20 (quatro mil duzentos e 

noventa reais e vinte centavos), acrescidos de correção monetária e juros 

legais a contar da data da citação, bem como ao pagamento da quantia de 

R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de indenização por danos morais, 

acrescidos de correção monetária e juros legais a contar da data da 

sentença. Por conseguinte, julgo extinto o presente processo com 

resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo 

Civil. Sem custas processuais e honorários advocatícios a teor do 

disposto no artigo 55 da Lei 9.099/95. Intime-se a parte requerida para 

cumprir a sentença tão logo ocorra seu trânsito em julgado, sob pena de 

execução direta. Não cumprida voluntariamente a sentença e havendo 

solicitação do interessado, determino: 1º) Atualize-se o valor do débito; 

2º) Intime-se a parte devedora para efetuar o pagamento no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena do montante da condenação ser acrescido de 

multa no percentual de 10% (CPC, art. 523, §1º c/c art. 52, caput, Lei nº 

9.099/95); 3º) Transcorrido o prazo do parágrafo anterior sem o 

cumprimento do julgado, expeça-se mandado de penhora, avaliação e 

intimação, penhorando-se tantos bens quantos bastem para o pagamento 

do principal, acrescido de juros e correção monetária; 4º) Efetuada a 

penhora, intime-se a parte devedora para embargar a execução no prazo 

de 15 (quinze) dias (CPC, art. 525 e Súmula 10, Turmas Recursais do 

TJMT), nos termos do artigo 52, IX, da Lei nº 9.099/95. Recaindo a penhora 

em bens imóveis, será intimado também o cônjuge da devedora; 5º) 

Transcorrido o prazo para oposição de embargos, certifique-se. Após, 

conclusos para impulso oficial. Entretanto, inexistindo pleito executório, 
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arquivem-se os autos com as baixas e anotações pertinentes. 

Atenciosamente, JOSE BARBOSA DA SILVA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE 

DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO E 

INFORMAÇÕES: RUA PEDRO ÁLVARES CABRAL, 38, CENTRO, PEIXOTO 

DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 - TELEFONE: (66) 35752312

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000191-83.2017.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA CUNHA SAMPAIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA BRANDAO OAB - MT0013815A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO SA CREDITO IMOBILIARIO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO CARTA DE INTIMAÇÃO 

Dados do Processo: Processo: 1000191-83.2017.8.11.0023; Valor causa: 

R$ 12.000,00; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436). Parte Autora: REQUERENTE: FRANCISCA CUNHA 

SAMPAIO Parte Ré: REQUERIDO: BRADESCO SA CREDITO IMOBILIARIO 

PEIXOTO DE AZEVEDO, 15 de dezembro de 2017. Senhor(a): LUCIANA 

BRANDÃO Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de 

REQUERIDO(A), nos termos do processo acima indicado, por todo o 

conteúdo do despacho ao final transcrito ou cuja(a) cópia(s) segue(m) 

anexa(s), como parte(s) integrante(s) desta, para comparecer à audiência 

designada, para tentativa de conciliação, conforme dados abaixo. DADOS 

DA AUDIÊNCIA: Audiência de Preliminares CPC 331 que se realizará no dia 

25/01/2018, às 13:00, no Edifício do Fórum, sito no endereço ao final 

indicado. ADVERTÊNCIA(S): Não comparecendo à audiência designada a 

autora, o feito será julgado extinto sem resolução do mérito com 

fundamento no artigo 51, I da Lei 9.099/95. OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) 

o(s) intimando(s) comparecer(em) devidamente trajado(s) e portando 

documentos pessoais. Atenciosamente, JOSE BARBOSA DA SILVA 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO E INFORMAÇÕES: RUA PEDRO ÁLVARES 

CABRAL, 38, CENTRO, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 - 

TELEFONE: (66) 35752312

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000192-68.2017.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO WERBERTH SOUSA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA BRANDAO OAB - MT0013815A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO CARTA DE INTIMAÇÃO 

Dados do Processo: Processo: 1000192-68.2017.8.11.0023; Valor causa: 

R$ 12.000,00; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436). Parte Autora: REQUERENTE: FRANCISCO 

WERBERTH SOUSA DOS SANTOS Parte Ré: REQUERIDO: TELEFONICA 

BRASIL S.A. PEIXOTO DE AZEVEDO, 15 de dezembro de 2017. Senhor(a): 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria, na qualidade de REQUERIDO(A), nos termos do processo acima 

indicado, por todo o conteúdo do despacho ao final transcrito ou cuja(a) 

cópia(s) segue(m) anexa(s), como parte(s) integrante(s) desta, para 

comparecer à audiência designada, para tentativa de conciliação, 

conforme dados abaixo. DADOS DA AUDIÊNCIA: Audiência de 

Preliminares CPC 331 que se realizará no dia 24/01/2018, às 13:40, no 

Edifício do Fórum, sito no endereço ao final indicado. ADVERTÊNCIA(S): 

Não comparecendo à audiência designada O AUTOR, o feito será julgado 

extinto sem resolução do mérito com fundamento no artigo 51, I da Lei 

9.099/95. OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(s) intimando(s) comparecer(em) 

devidamente trajado(s) e portando documentos pessoais . 

Atenciosamente, JOSE BARBOSA DA SILVA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE 

DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO E 

INFORMAÇÕES: RUA PEDRO ÁLVARES CABRAL, 38, CENTRO, PEIXOTO 

DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 - TELEFONE: (66) 35752312

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000193-53.2017.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIELA SILVA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA BRANDAO OAB - MT0013815A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO CARTA DE INTIMAÇÃO 

Dados do Processo: Processo: 1000193-53.2017.8.11.0023; Valor causa: 

R$ 12.000,00; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436). Parte Autora: REQUERENTE: GABRIELA SILVA 

DOS SANTOS Parte Ré: REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. PEIXOTO 

DE AZEVEDO, 15 de dezembro de 2017. Senhor(a): REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO S.A. Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade 

de REQUERIDO(A), nos termos do processo acima indicado, por todo o 

conteúdo do despacho ao final transcrito ou cuja(a) cópia(s) segue(m) 

anexa(s), como parte(s) integrante(s) desta, para comparecer à audiência 

designada, para tentativa de conciliação, conforme dados abaixo. DADOS 

DA AUDIÊNCIA: Audiência de Preliminares CPC 331 que se realizará no dia 

24/01/2018, às 14:00, no Edifício do Fórum, sito no endereço ao final 

indicado. ADVERTÊNCIA(S): Não comparecendo à audiência designada a 

autora, o feito será julgado extinto sem resolução do mérito com 

fundamento no artigo 51, I da Lei 9.099/95. OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) 

o(s) intimando(s) comparecer(em) devidamente trajado(s) e portando 

documentos pessoais. Atenciosamente, JOSE BARBOSA DA SILVA 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO E INFORMAÇÕES: RUA PEDRO ÁLVARES 

CABRAL, 38, CENTRO, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 - 

TELEFONE: (66) 35752312

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000194-38.2017.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

GENILSON CORREIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA BRANDAO OAB - MT0013815A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO SA CREDITO IMOBILIARIO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO CARTA DE INTIMAÇÃO 

Dados do Processo: Processo: 1000194-38.2017.8.11.0023; Valor causa: 

R$ 12.000,00; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436). Parte Autora: REQUERENTE: GENILSON CORREIA 

Parte Ré: REQUERIDO: BRADESCO SA CREDITO IMOBILIARIO PEIXOTO DE 

AZEVEDO, 15 de dezembro de 2017. Senhor(a): LUCIANA BRANDÃO 

Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de 

REQUERIDO(A), nos termos do processo acima indicado, por todo o 

conteúdo do despacho ao final transcrito ou cuja(a) cópia(s) segue(m) 

anexa(s), como parte(s) integrante(s) desta, para comparecer à audiência 

designada, para tentativa de conciliação, conforme dados abaixo. DADOS 

DA AUDIÊNCIA: Audiência de Preliminares CPC 331 que se realizará no dia 

24/01/2018, às 14:20, no Edifício do Fórum, sito no endereço ao final 

indicado. ADVERTÊNCIA(S): Não comparecendo à audiência designada o 

autor, o feito será julgado extinto sem resolução do merito com 

fundamento no artigo 51, I da Lei 9.099/5 OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(s) 

intimando(s) comparecer(em) devidamente trajado(s) e portando 

documentos pessoais. Atenciosamente, JOSE BARBOSA DA SILVA 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO E INFORMAÇÕES: RUA PEDRO ÁLVARES 

CABRAL, 38, CENTRO, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 - 

TELEFONE: (66) 35752028

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000195-23.2017.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

JOCIVALDO RODRIGUES MILHOMENS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA BRANDAO OAB - MT0013815A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 
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CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO CARTA DE INTIMAÇÃO 

Dados do Processo: Processo: 1000195-23.2017.8.11.0023; Valor causa: 

R$ 12.000,00; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436). Parte Autora: REQUERENTE: JOCIVALDO 

RODRIGUES MILHOMENS Parte Ré: REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. 

PEIXOTO DE AZEVEDO, 15 de dezembro de 2017. Senhor(a): LUCIANA 

BRANDÃO Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de 

REQUERIDO(A), nos termos do processo acima indicado, por todo o 

conteúdo do despacho ao final transcrito ou cuja(a) cópia(s) segue(m) 

anexa(s), como parte(s) integrante(s) desta, para comparecer à audiência 

designada, para tentativa de conciliação, conforme dados abaixo. DADOS 

DA AUDIÊNCIA: Audiência de Preliminares CPC 331 que se realizará no dia 

24/01/2018, às 14:45, no Edifício do Fórum, sito no endereço ao final 

indicado. ADVERTÊNCIA(S): Não comparecendo à audiência designada o 

autor , o feito será julgado extinto sem resolução do mérito com fulcro no 

artigo 51, I da Lei 9.099/95. OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(s) intimando(s) 

comparecer(em) devidamente trajado(s) e portando documentos pessoais. 

Atenciosamente, JOSE BARBOSA DA SILVA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE 

DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO E 

INFORMAÇÕES: RUA PEDRO ÁLVARES CABRAL, 38, CENTRO, PEIXOTO 

DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 - TELEFONE: (66) 35752312

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000196-08.2017.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE FRANCISCO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA BRANDAO OAB - MT0013815A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO CARTA DE INTIMAÇÃO 

Dados do Processo: Processo: 1000196-08.2017.8.11.0023; Valor causa: 

R$ 12.000,00; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436). Parte Autora: REQUERENTE: JOSE FRANCISCO DE 

SOUZA Parte Ré: REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. PEIXOTO DE 

AZEVEDO, 15 de dezembro de 2017. Senhor(a): LUCIANA BRANDÃO 

Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de advogada do 

requerente, nos termos do processo acima indicado, por todo o conteúdo 

do despacho ao final transcrito ou cuja(a) cópia(s) segue(m) anexa(s), 

como parte(s) integrante(s) desta, para comparecer à audiência 

designada, para tentativa de conciliação, conforme dados abaixo. DADOS 

DA AUDIÊNCIA: Audiência de Preliminares CPC 331 que se realizará no dia 

24/01/2018, às 15:05, no Edifício do Fórum, sito no endereço ao final 

indicado. ADVERTÊNCIA(S): Não comparecendo à audiência designada, 

presumir-se-ão aceitos, pelos parte reclamados, como verdadeiros, os 

fatos alegados pela parte reclamante na petição inicial ou termo de 

reclamação, podendo ser proferida sentença de plano (artigos 20 e 23 da 

Lei nº 9.099/95). OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(s) intimando(s) 

comparecer(em) devidamente trajado(s) e portando documentos pessoais. 

Atenciosamente, JOSE BARBOSA DA SILVA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE 

DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO E 

INFORMAÇÕES: RUA PEDRO ÁLVARES CABRAL, 38, CENTRO, PEIXOTO 

DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 - TELEFONE: (66) 35752312

Citação

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010123-10.2016.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO JORGE MARTINS NASCIMENTO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO CARTA DE INTIMAÇÃO 

Dados do Processo: Processo: 8010123-10.2016.8.11.0023; Valor causa: 

R$ 440,00; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436). Parte Autora: REQUERENTE: JOAO JORGE 

MARTINS NASCIMENTO Parte Ré: REQUERIDO: BANCO BRADESCO S/A 

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s) Nome: JOAO JORGE MARTINS 

NASCIMENTO Endereço: Rua MARINGA, 43, BELA VISTA, PEIXOTO DE 

AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 ; Nome: BANCO BRADESCO S/A 

Endereço: Rua THIAGO MAGALHAES NUNES, 791, CENTRO, PEIXOTO DE 

AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 PEIXOTO DE AZEVEDO, 15 de dezembro 

de 2017. Senhor(a): MAURO PAULO GALERA MARI Procedo a INTIMAÇÃO 

de Vossa Senhoria, na qualidade de ADVOGADO DA PARTE REQUERIDA, 

para comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO para o dia 24 de janeiro de 

2018, às 13h20min, na sede do Juizado Especial, sito no endereço ao final 

indicado, podendo, SE ASSIM O QUISER, nela oferecer defesa escrita ou 

oral. ADVERTÊNCIA(S): Não comparecendo à audiência designada, 

presumir-se-ão aceitos, pelos parte reclamados, como verdadeiros, os 

fatos alegados pela parte reclamante na petição inicial ou termo de 

reclamação, podendo ser proferida sentença de plano (artigos 20 e 23 da 

Lei nº 9.099/95). Atenciosamente, JOSE BARBOSA DA SILVA Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO 

DE AZEVEDO E INFORMAÇÕES: RUA PEDRO ÁLVARES CABRAL, 38, 

CENTRO, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 - TELEFONE: (66) 

35752312

Comarca de Pontes e Lacerda

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 101741 Nr: 2824-85.2015.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Heliene Antonia de Araujo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 “Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, 

nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, resolvendo o mérito 

e encerrando a fase de conhecimento para condenar o réu à concessão 

de benefício de auxílio doença ao autor, a partir da data da citação ou do 

requerimento administrativo, o que se deu primeiro, calculado na forma do 

art. 61 da Lei 8.213/1991.”.Com isso verifica-se que a data do DIP deverá 

ser “retroagindo a data da citação, ou do requerimento administrativo”, 

estando os cálculos do contador judicial em consonância com os 

parâmetros da sentença.Por fim, vislumbro que há discrepância de valores 

também em razão da aplicação de multa.Quanto à aplicação da multa, 

deixo de determinar a incidência uma vez que o Tribunal Regional Federal 

da 1ª. Região “tem entendido que sua cominação é incompatível com os 

preceitos legais da Administração Pública, configurando sua prática meio 

inidôneo de coação para o cumprimento da ordem judicial. Precedentes 

desta Corte: AG 2002.01.00.015300-4/MG, Relator Des. Federal Carlos 

Moreira Alves, Segunda Turma, DJ de18/11/2002, p. 136, AC 

2000.38.00.016471-8/MG, Relator Des. Federal Luiz Gonzaga Barbosa 

Moreira, Primeira Turma, DJ de 28/04/2003, p. 46, AG 

2003.01.00.039232-3/MG, Relator Des. Federal Jirair Aram Meguerian, 

Segunda Turma, DJ de 16/05/2005, p. 85 (Apelação Cível n. 

2007.01.99.025689-4/MT – TRF 1ª. Região)”.Diante do exposto, de rigor a 

parcial improcedência da impugnação ora apresentada e a homologação 

do cálculo apresentado pelo contador judicial.Isto posto, JULGO 

PARCIALMENTE IMPROCEDENTE o pedido de impugnação dos cálculos 

apresentados, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do 

Código de Processo Civil, e HOMOLOGO os cálculos de Ref: 89.Transitado 

em julgado, expeça-se RPV.P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 63810 Nr: 4149-37.2011.811.0013

 AÇÃO: Desapropriação->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Linha Verde Transmissora de Energia S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Félix Umberto Simonetti, Edevirgens Geni 
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Simonetti, Leila Aguetoni

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME VILELA DE PAULA - 

OAB:17.477-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Babka - OAB:16.925-A, 

Heber Senger - OAB:, HERMES BEZERRA SILVA NETO - OAB:11405/O, 

THALLYTTA DE OLIVEIRA SEIFERT - OAB:18293

 Posto isto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação, com resolução 

de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, tornando 

definitiva a liminar concedida para constituir a servidão administrativa 

pleiteada pela Requerente, bem como garantir o acesso pelo imóvel da 

Requerida à faixa de servidão.CONDENO a autor a indenizar a requerida 

pela constituição da servidão administrativa, bem como a título de 

desvalorização da área remanescente o valor total de R$ 125.765,34 

(cento e vinte cinco mil reais e trinta e quatro centavos), acrescidos de 

juros de 0,5% (meio por cento) ao mês e correção monetária de acordo 

com o índice do INPC, contados a partir da data da efetiva imissão prévia 

na posse.Outrossim, confirmo o depósito efetuado como pagamento 

parcial da indenização.Condeno ainda o autor ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios que, na forma do artigo 85, § 2º, 

do Código de Processo Civil, fixo em 10% do valor da 

condenação.Expeça-se Mandado ao Cartório de Registro de Imóveis para 

registrar a servidão administrativa constituída, nos termos requerido, 

conforme disposto no art. 29 do Decreto-Lei nº 3.365/41.Por derradeiro o 

valor deverá ser depositado em Juízo até que se resolva a celeuma 

acerca do(s) legítimo proprietário-possuidor do imóvel.P.R.I.C.Pontes e 

Lacerda/MT, 26 de abril de 2017.Leonardo de Araujo Costa TumiatiJuiz de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 109097 Nr: 5824-93.2015.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ilaíde Alves de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Pontes e Lacerda - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANETE GARCIA DE OLIVEIRA 

VALDEZ - OAB:3908

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se o autor para que se manifeste em cinco dias acerca da alegação 

de litisconsorte necessário, conforme petição de Ref: 65.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 156347 Nr: 10971-32.2017.811.0013

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jose Mendes Lucas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sementes Rapchan Ltda, Sementagro 

Comércio e Rpresentações Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLITO FERNANDES NETO - 

OAB:18503/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANTONIO DE 

ALMEIDA PRADO GAZZETTI - OAB:113573

 Designo audiência para o dia 25/01/2018 às 13h45. Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 132983 Nr: 549-95.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosiane da Silva Adriano

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sidnei Vicente Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Morari Pereira - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dainez Nogueira Moreira - 

OAB:5006/MT

 Designo audiência de conciliação, instrução e julgamento para o dia 

07/03/2018 às 13hs. Intimem-se, devendo as testemunhas serem 

apresentadas independente de intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 143205 Nr: 4939-11.2017.811.0013

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FOdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JBdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WANESSA MORAIS SANTOS - 

OAB:19453/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAÍRA GASPAR SANTOS - 

OAB:21014/O

 Designo audiência de conciliação, instrução e julgamento para o dia 

22/02/2018 às 17hs. Intimem-se, devendo as partes apresentarem as 

testemunhas independente de mandado.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 106062 Nr: 4655-71.2015.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALESSANDRO ZOZOMAZORE DUARTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VINICIUS P. FARINELLI CASTILHO, Municipio de 

Jauru, Município de Conquista D´Oeste

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BARTOLOMEU GARCIA DUARTE 

FILHO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANA DORRIGUETTE DE 

OLIVEIRA - OAB:15336

 Designo audiência de conciliação, instrução e julgamento para o dia 

28/02/2018 às 18hs. Intimem-se, devendo as testemunhas serem 

apresentadas independente de intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 145617 Nr: 5962-89.2017.811.0013

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUÍZA AGOSTINHO DE CASTRO FÉLIX, CARLOS 

EDUARDO FÉLIX

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MINERAÇÃO SANTA ELINA INDÚSTRIA E 

COMÉRCIO S/A, Mineração Apoena S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEOPOLDO LOADYR DA SILVA 

JUNIOR - OAB:6757

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIANO KLEBER TAQUES 

FIGUEIREDO - OAB:7348/O

 Devolva-se ao Juízo Deprecante com nossas homenagens de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 138778 Nr: 3152-44.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valmir Oliveira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edward Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WEDER DE LACERDA SILVA - 

OAB:18773/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mário Alcides Sampaio e 

Silva - OAB:MT.5.111-B

 Designo audiência de conciliação, instrução e julgamento para o dia 

22/02/2018 às 18hs. Intimem-se, devendo as testemunhas serem 

apresentadas independente de intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 121603 Nr: 4260-45.2016.811.0013

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luziano Pereira Maia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wilson Prates dos Santos, IVONETE ALVES 

AMARAL DOS SANTOS
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilmar Antonio do Prado 

Junior - OAB:10709/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucas Celso Monteiro da 

Fonseca Grota - OAB:11343-B/MT

 Posto isto, JULGO EXTINTO o presente feito, o que faço com resolução de 

mérito, nos termos do art. 487, II, por reconhecer a ocorrência da 

prescrição.Condeno o sucumbente ao pagamento das custas processuais 

e honorários advocatícios em 10% do valor da causa atualizada, 

suspensa a cobrança por cinco anos em razão da gratuidade 

deferida.Transitado em julgado, arquive-se.P.R.I.C.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 102066 Nr: 2953-90.2015.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA HELENA SOARES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins de direito que, o Laudo Pericial foi juntado 

aos autos. Assim com amparo ao provimento 56/07- CGJ abrimos vistas 

para as partes se manifestarem, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 93504 Nr: 4589-28.2014.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KATIANNE THAIZ DE SOUSA, Kátia Nascimento Carlos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED VALE DO JAURU COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO, HOSPITAL AACD ABREU SODRÉ, Eduardo Augusto 

Iunes, UNIMED PAULISTANA SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edison Oliveira de Souza 

Junior - OAB:18255/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucas Henrique I. Marchi - 

OAB:272.696/SP., Rodrigo Diniz de Paula Barcelos - OAB:307.097/SP., 

SILVONEY BATISTA ANZOLIN - OAB:8122

 Certifico para os fins de direito que, a contestação apresentada as 

fls.829 é Tempestiva. Assim, com amparo no provimento 56/2007-CGJ, 

abrimos vista para autora se manifestar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 60210 Nr: 552-60.2011.811.0013

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Aparecida dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador Federal - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: James Rogério Baptista - 

OAB:9.992-B-MT, Marcos da Silva Borges - OAB:8039-A/MT

 Compulsando os autos, verifico o pedido de desarquivamento, assim, nos 

termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos, para intimação da parte Autora manifestar, no prazo 

de cinco dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 156261 Nr: 10931-50.2017.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Noroeste 

de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Suely Divina Clemente

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÁLVARO ADALBERTO MACIEL 

CARNEIRO - OAB:8697

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os fins de direito que, conforme certidão negativa do Sr. 

Oficial de Justiça de fls.111, e com amparo ao provimento 56/2007 – CGJ, 

encaminho os autos a parte autora para manifestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 139594 Nr: 3527-45.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMARILDO VICENTE DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARETUSA APARECIDA 

FRANCISCA MOREIRA - OAB:13095-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os fins de direito que, a contestação apresentada é 

Tempestiva. Assim, com amparo no provimento 56/2007-CGJ, abrimos 

vista para autora se manifestar.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 119400 Nr: 3334-64.2016.811.0013

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Senilton Vicente de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wilson de Andrade Costa, Sylvia Affonso 

Ferreira de Andrade

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SENILTON VICENTE DE SOUZA - 

OAB:4744/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adilson Mauro dos Santos 

Ferreira - OAB:4588-B/MT

 Intimar a parte executada, na pessoa de seus advogados e via DJE, a 

cumprir a sentença/acórdão, acrescido de custas processuais, se 

houver, em 15 (quinze) dias, consignando, desde já, que não ocorrendo 

pagamento voluntário, no prazo estabelecido, o débito será acrescido de 

multa de 10% (dez por cento) e, também, de honorários advocatícios de 

10% (dez por cento), ambos sobre o valor da execução (art. 523, § 1º, do 

NCPC).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 123071 Nr: 4959-36.2016.811.0013

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Diego José da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VSN - MARKETING E EMPREENDIMENTOS 

EMPRESARIAIS LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rerison Rodrigo Babora - 

OAB:9578/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CICERO ASSIS ANCHIETA - 

OAB:3846

 Intimar a parte executada, na pessoa de seus advogados e via DJE, a 

cumprir a sentença/acórdão, acrescido de custas processuais, se 

houver, em 15 (quinze) dias, consignando, desde já, que não ocorrendo 

pagamento voluntário, no prazo estabelecido, o débito será acrescido de 

multa de 10% (dez por cento) e, também, de honorários advocatícios de 

10% (dez por cento), ambos sobre o valor da execução (art. 523, § 1º, do 

NCPC).

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 132338 Nr: 325-60.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sidney Funari Júnior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luciano Augusto Neves - 

OAB:12012/MT

 CERTIDÃO

Certifico para os devidos fins que nessa data entrei em contato com o 

Gerente do Centro de Atendimento Socioeducativo de Barra do Garças 

(CASE) – João Ricardo Borsato Calil Miguel, ocasião em que este 

asseverou que a unidade assume o compromisso de recambiar o 

socioeducando Adriano para a sessão plenária do juri que será realizada 

no dia 19/12/2017 (terça-feira), às 9h.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 87606 Nr: 5303-22.2013.811.0013

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO FERREIRA DE MELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ladario Silva Borges Filho - 

OAB:8104/MT

 Vistos.

Reexaminando a decisão atacada, concluo que não deve ser modificada, 

cujos fundamentos entendo que bem resistem às razões do recurso, de 

forma que a mantenho – CPP, art. 598.

Portanto, RECEBO os recursos de agravo em execução interpostos pelas 

partes, uma vez que tempestivos, conforme certificado à fl. 234, de modo 

que determino a elaboração dos autos em apartado, com o translado das 

peças apontadas como imprescindíveis.

Intimem-se, Ministério Público e a i. Defesa técnica para que, em 2 (dois) 

dias, apresentarem as peças que entendem como imprescindíveis à 

formação do translado.

Em seguida, promova-se o translado das peças apontadas, e remeta-se 

ao Tribunal para julgamento do recurso.

Após, aguarde-se o cumprimento da pena, atentando-se aos prazos de 

progressão de regime e as providências de mister para o regular 

prosseguimento do feito.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 93937 Nr: 4923-62.2014.811.0013

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Evandro Lima André

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edison Oliveira de Souza 

Junior - OAB:18255/B

 Vistos.

Intime-se o causídico do reeducando Evandro Lima André, via Diário de 

Justiça Eletrônico (DJE), para se manifestar acerca do cálculo de pena 

acostado à fl. 66.

Após, torne os autos conclusos para decidir em prosseguimento.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 104019 Nr: 3745-44.2015.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gustavo Severino Coelho, Éric Luz Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:, Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 Vistos.

Trata-se de AÇÃO PENAL proposta pelo Ministério Público do Estado de 

Mato Grosso em face de GUSTAVO SEVERINO COELHO e ERIC LUZ 

SOUZA, sendo eles condenados pelo cometimento do delito previsto no 

art. 157, §2º, I e II do Código Penal.

Os corréus foram devidamente intimados do teor da sentença penal, 

ocasião em que informaram que não desejam recorrer.

Irresignado, o Ministério Público interpôs recurso de apelação, sendo 

devidamente recebido por este juízo, uma vez que tempestivo.

Ademais, instado a se manifestar, o representante do Parquet pugnou pela 

extinção da punibilidade de GUSTAVO SEVERINO COELHO, tendo em vista 

o óbito do condenado.

E os autos vieram conclusos.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

I – DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DE GUSTAVO SEVERINO COELHO

Conforme se depreende dos autos, verifica-se que o denunciado veio a 

óbito, não havendo mais condição de procedibilidade do processo.

Ademais, cumpre ressaltar que a morte do agente é causa de extinção da 

punibilidade, nos termos do art. 107, inciso I do Código Penal, que assim 

dispõe: Art. 107 - Extingue-se a punibilidade: I - pela morte do agente; (...)

Por tais fundamentos e, tendo em vista o exposto alhures, extinta está a 

punibilidade do condenado Gustavo Severino Coelho, por ser medida de 

rigor.

II - DISPOSITIVO

DIANTE DO EXPOSTO e por tudo o mais que dos autos consta, julgo 

extinta a punibilidade de GUSTAVO SEVERINO COELHO, com fundamento 

no art. 107, I, do Código Penal, c/c art. 62 do Código de Processo Penal.

No mais, DETERMINO que dê-se vista dos autos ao Ministério Público, 

assim como à Defensoria Pública, para que apresentem no prazo legal, as 

devidas razões e contrarrazões recursais.

Após, e sem novas conclusões remeta os autos ao E. Tribunal de Justiça 

deste Estado.

Cientifique-se o patrono constituído do correu Gustavo, este via DJE.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Recolham-se os mandados de prisão, porventura expedidos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 92751 Nr: 4047-10.2014.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anderson Funari Gomes, Diego Aparecido 

Franco, MARCELO FERREIRA DE MELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amir Osvando Franco - 

OAB:18616/MT, Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso - 

OAB:, Edison Oliveira de Souza Junior - OAB:18255/B, Ladario Silva 

Borges Filho - OAB:8104/MT, MAX DELIS DE QUEIROZ - 

OAB:16802-B/MT

 Vistos.

Trata-se de AÇÃO PENAL proposta pelo Ministério Público do Estado de 

Mato Grosso em que ANDERSON FUNARI GOMES, DIEGO APARECIDO 

FRANCO e MARCELO FERREIRA DE MELLO, foram pronunciados pelo 

cometimento, em tese, do delito de homicídio qualificado em razão da 

motivação mercenária, consistente na promessa de recompensa e do 

recurso que dificultou a defesa do ofendido Luis Antônio da Silva, (art. 

121, §2º, I e IV do Código Penal) e, pelos homicídios tentados das vítimas 

Helvio Pinheiro de Paula e João da Silva (art. 121 c/c art. 14, inciso II, na 

forma do art. 70, todos do Código Penal), sendo que deverão ser 

submetidos ao julgamento pelo Júri desta comarca de Pontes e 

Lacerda/MT.

No ato de comunicação processual – intimação, os pronunciados Diego e 

Marcelo manifestaram o desejo de recorrer da sentença penal, sendo 

certificado nos autos a tempestividade das referidas irresignações.

Por conseguinte, a defesa constituída do corréu Marcelo Ferreira de Mello 

apresentou as devidas razões do recurso em sentido estrito.

Ademais, o Ministério Público interpôs recurso em sentido estrito da 

decisão que revogou as prisões cautelares.

É O RELATÓRIO.

Analisando com acuidade os autos, verifico que o pronunciado 

ANDERSON FUNARI GOMES não foi devidamente cientificado da sentença 

penal, uma vez que houve expedição de mandado de intimação, embora, 

seu endereço seja de circunscrição judiciária diversa.

Desta feita, DETERMINO que sejam adotadas as providências legais e 

correlatas para a devida cientificação pessoal do corréu ANDERSON 

FUNARI GOMES.

No mais, DETERMINO, ainda, que CERTIFIQUE-SE a tempestividade do 

recurso interposto pelo Ministério Público.

Após, torne os autos conclusos para decidir em prosseguimento.

Cumpra-se, expedindo o necessário.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 138998 Nr: 3249-44.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cleberson Soares Freitas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Camélia Rosana de Souza - 

OAB:5729-B/MT

 CERTIFICO QUE, em cumprimento ao que determina o Prov. 52/07-CGJ/MT, 

abro vista a Advogada do Acusado Cleberson Soares Freitas, Drª Cámelia 

Rosana de Souza 5729-B/MT, para que no prazo legal apresente as 

Alegações Final.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010680-95.2014.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CONCESSIONARIA TRESCINCO DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AGNALDO KAWASAKI OAB - MT0003884A (ADVOGADO)

SUELLEM MONIQUE LAGE DOS SANTOS OAB - MT0019280A 

(ADVOGADO)

Thais Galindo da Silva OAB - MT0013148A-A (ADVOGADO)

RICARDO KAWASAKI OAB - MT0015729A (ADVOGADO)

 

Intimações das partes acerca do despacho: "Vistos. Defiro o pedido retro. 

Proceda-se a habilitação do crédito junto ao Juízo de Recuperação Judicial 

(1ª Vara Cível da comarca de Cuiabá - MT, sob o Código n.º 95584)."

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010232-88.2015.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO DA SILVA ARAUJO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WALDECI LELES MARTINS OAB - MT0004840A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AVISTA S/A ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERGIO CARNEIRO ROSI OAB - MG0071639A (ADVOGADO)

 

Intimações das partes acerca da r. sentença a seguir: "Diante da 

inexistência de bens penhoráveis, julgo extinto o processo, com fulcro no 

art.53, §4º da LEI 9.099/95. Expeça-se certidão de dívida. Após, 

arquivem-se"

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010070-59.2016.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

VIVIA DE OLIVEIRA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARILENE ALVES OAB - MT0007474A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

L. A. M. FOLINI COBRANCAS - ME (REQUERIDO)

 

Intimação da parte promovente para retirar a certidão de dívida ativa na 

Secretaria.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000707-36.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO LINO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO FERREIRA OAB - MT0020582A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

Intimações das partes acerca da r. sentença, parcialmente transcrita a 

seguir: "Sopesando tais critérios, tenho como razoável o valor de R$ 

5.000,0 (cinco mil reais), quantia que certamente satisfaz ao caráter 

reparatório, servindo, ainda como expiação à Requerida. Isto Posto, diante 

da doutrina e da jurisprudência apresentada, e com fulcro no artigo 269, 

inciso I, do Código de Processo Civil c/c artigo 6º da Lei nº 9.099/95, Julgo 

Parcialmente Procedente o pedido inicial, e CONDENO a Reclamada, a 

pagar à Reclamante , o valor de R$ 5.000,0 (cinco mil reais), pelos danos 

morais sofridos, acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir 

da citação inicial (CC/2002, art. 405) e correção monetária a partir do 

presente decisum. Declaro ainda, a inexistência de qualquer débito da 

autora com a ré em relação aos contratos litigados.Defiro a liminar 

pleiteada para retirada do nome da reclamante do rol de maus pagadores, 

sob pena de aplicação de multa diária no valor de R$100,00 (cem reais) 

todos os seus legais efeitos. Sem custas e honorários advocatícios nesta 

fase, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Transitada em julgado, 

execute-se na forma da Lei, alertando que caso o condenado não efetue 

o pagamento no prazo de 15 (quinze) dias, o montante da condenação 

será acrescido de multa no percentual de 10% (dez por cento) – (art. 

475-J do CPC). P. R. I. C."

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000656-25.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

OZEAS FERREIRA CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LIOMAR SANTOS DE ALMEIDA OAB - MT21001/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência designada para o dia 5 de fevereiro de 2018, às 14h00min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000867-61.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA GONCALVES CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMAO WILSON JUNIOR OAB - MT0011702A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência designada para o dia 5 de fevereiro de 2018, às 14h10min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000894-44.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

GRACIELI DE MATOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMAO WILSON JUNIOR OAB - MT0011702A (ADVOGADO)

PAMELA MORINIGO DE SOUZA OAB - MT0021802A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TOYOTA DO BRASIL LTDA (REQUERIDO)

DISVECO LTDA (REQUERIDO)

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência designada para o dia 5 de fevereiro de 2018, às 14h20min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000709-06.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ERICA TRENTO PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO FERREIRA OAB - MT0020582A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)
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Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência designada para o dia 5 de fevereiro de 2018, às 15h50min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000348-86.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANDY VINICIUS SPANHOL OAB - MT9114/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

 

Intimação da parte promovente em relação à decisão de ID. 6888609 

parcialmente transcrita a seguir: "No presente caso, não podemos olvidar 

que a parte reclamante, ao invés de buscar a solução do problema 

através de meio alternativo de solução do conflito, propôs de plano, a 

presente demanda, mesmo tendo à sua disposição o PROCON de Pontes e 

Lacerda e a ferramenta supracitada - “consumidor.gov.br“, que vem a ser 

um “serviço público para solução alternativa de conflitos de consumo via 

i n t e r n e t ” 

(https://www.consumidor.gov.br/pages/principal/?1452514073471). ISSO 

POSTO, SUSPENDA-SE o presente feito, até que o/a requerente promova 

esgotamento da via administrativa junto à instituição financeira ou através 

do site: consumidor.gov.br, apresentando nos autos documentos que 

comprovem a tentativa na esfera administrativa ou extrajudicial."

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000348-86.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANDY VINICIUS SPANHOL OAB - MT9114/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência designada para o dia 5 de fevereiro de 2018, às 16h00min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000136-02.2016.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CLAUDENOR BEZERRA DE QUEIROZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HILMAN MOURA VARGAS OAB - MT0019516S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCARLOS TEIXEIRA NOBRES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAIO HENRIQUE MOREIRA ROMAN OAB - MT18876/O (ADVOGADO)

 

Intimações do (a) Executados (a) e Exequente para adimplir (em) a 

obrigação estabelecida pela sentença, no prazo de 15 (quinze) dias sendo 

que se não for cumprida a sentença em tal prazo, incidirá multa de 1% (um 

por cento) ao mês da citação inicial (CC/2002, art. 405) e correção 

monetária a partir do presente decisum. Fica consignado ainda que o (a) 

Executado (a) poderá oferecer impugnação no prazo de 15 (quinze) dias, 

acerca das matérias constantes do art. 523 do CPC. Conforme Sentença: ” 

[...] Assim sendo fixo a multa no valor de 10% do valor da causa, isto é, no 

valor de R$1.4000,00 (mil quatrocentos reais) em favor do requerido. ISSO 

POSTO, JULGO PROCEDENTE EM PARTE os pedidos da inicial para 

CONDENAR o requerido à devolução de R$9.069,00 (nove mil e sessenta 

e nove reais) referente a 75% dos valores pagos pela aquisição do 

veículo e a devolução de R$1.943,00 (mil novecentos e quarenta e três 

reais), acrescido de correção monetária a contar da data do eventos e 

juros de 1% (um por cento), ao mês, a partir da citação. Outrossim, JULGO 

PROCEDENTE EM PARTE o pedido contraposto para CONDENAR o 

requerente ao pagamento de R$889,60 (oitocentos e oitenta e nove reais e 

sessenta centavos) referente às multas aplicadas ao veículo quando de 

sua posse. Por derradeiro, CONDENO ainda o requerente ao pagamento 

de R$1.4000,00 (mil quatrocentos reais), a título de litigância de má-fé em 

favor do requerido. PRI.”

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000349-71.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MAIKON PEREIRA MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANDY VINICIUS SPANHOL OAB - MT9114/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARTINS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS 

(REQUERIDO)

 

Intimação da parte promovente em relação à decisão de ID. 6886315, 

parcialmente transcrita a seguir: "No presente caso, não podemos olvidar 

que a parte reclamante, ao invés de buscar a solução do problema 

através de meio alternativo de solução do conflito, propôs de plano, a 

presente demanda, mesmo tendo à sua disposição o PROCON de Pontes e 

Lacerda e a ferramenta supracitada - “consumidor.gov.br“, que vem a ser 

um “serviço público para solução alternativa de conflitos de consumo via 

i n t e r n e t ” 

(https://www.consumidor.gov.br/pages/principal/?1452514073471). ISSO 

POSTO, SUSPENDA-SE o presente feito, até que o/a requerente promova 

esgotamento da via administrativa junto à instituição financeira ou através 

do site: consumidor.gov.br, apresentando nos autos documentos que 

comprovem a tentativa na esfera administrativa ou extrajudicial."

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000349-71.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MAIKON PEREIRA MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANDY VINICIUS SPANHOL OAB - MT9114/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARTINS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS 

(REQUERIDO)

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência designada para o dia 5 de fevereiro de 2018, às 16h10min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000350-56.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MAIKON ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANDY VINICIUS SPANHOL OAB - MT9114/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (REQUERIDO)

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência designada para o dia 5 de fevereiro de 2018, às 16h20min.

Comarca de Poxoréo

Diretoria do Fórum

Edital

EDITAL N. 009/2017-DF - Torna pública RESULTADO Processo Seletivo 

para Credenciamento de Conciliador para o Centro Judiciário de Solução 

de Conflitos e Cidadania CEJUSC da Comarca de Poxoréu.MT, realizado na 

data de 03.12.2017.

* O Edital n° 009/2017-DF completo, encontra-se no Caderno de Anexos 

do Diário da Justiça Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexos

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 62301 Nr: 585-76.2013.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Osana Teixeira
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antônio Gonçalves de Miranda 

Neto - OAB:MT 14576, Maria Elisa Sena Miranda - OAB:15017/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Intime-se as partes sobre o retorno dos autos a este Juízo para, no prazo 

legal, requererem o pertinente para o regular prosseguimento do feito.

Transcorrido o prazo, certifique-se e arquive-se este feito, com as baixas 

e precauções necessárias.

Às providências.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 64431 Nr: 871-20.2014.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Esmeralda Ferreira de Moraes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELSON SOUSA MIRANDA - 

OAB:16514

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Intimem-se as partes sobre o retorno dos autos, bem como para 

requererem o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Não havendo manifestação, arquivem-se os autos, com as baixas 

necessárias.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 63083 Nr: 1278-60.2013.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Katia Silene Gabriel Borges

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Chernenko do Nascimento 

Coutinho - OAB:17.553-0, Reinaldo Bispo de Araújo Filho - 

OAB:OAB/MT 14537, Renato Dias Coutinho Neto - OAB:4.245, Valdir 

Scherer - OAB:3720/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Intimem-se as partes sobre o retorno dos autos, bem como para 

requererem o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Não havendo manifestação, arquivem-se os autos, com as baixas 

necessárias.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 63158 Nr: 1335-78.2013.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Claudio Cardoso Celestino

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Chernenko do Nascimento 

Coutinho - OAB:17.553-0, Reinaldo Bispo de Araújo Filho - 

OAB:OAB/MT 14537, Renato Dias Coutinho Neto - OAB:4.245

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Intimem-se as partes sobre o retorno dos autos, bem como para 

requererem o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Não havendo manifestação, arquivem-se os autos, com as baixas 

necessárias.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 64378 Nr: 839-15.2014.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aparecido Magne

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELSON SOUSA MIRANDA - 

OAB:16514

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Intimem-se as partes sobre o retorno dos autos, bem como para 

requererem o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Não havendo manifestação, arquivem-se os autos, com as baixas 

necessárias.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 64506 Nr: 924-98.2014.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agostinha Felix de Brito

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELSON SOUSA MIRANDA - 

OAB:16514

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Intimem-se as partes sobre o retorno dos autos, bem como para 

requererem o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Não havendo manifestação, arquivem-se os autos, com as baixas 

necessárias.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 18766 Nr: 802-03.2005.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sebastião Alves Batista

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cláudia Aquino de Oliveira - 

OAB:7230/MT, Roseni Aparecida Farinácio - OAB:4.747 - MT, Silvana 

da Silva Toledo - OAB:11495/MT, Walquiria Rodrigues Barreto - 

OAB:9452/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Intimem-se as partes sobre o retorno dos autos, bem como para 

requererem o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Não havendo manifestação, arquivem-se os autos, com as baixas 

necessárias.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 30116 Nr: 920-66.2011.811.0014

 AÇÃO: Exibição->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Josileide Pereira Rocha.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): B.V. Financeira S/A Crédito, Financiamento e 

Investimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Alberto Pieper Espinola 

- OAB:15999-B, Fred Henrique Silva Gadonski - OAB:6927

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Eduardo de Lara 

Mosqueiro - OAB:11178/MT, Elizete Aparecida Oliveira Scatigna - 

OAB:MT/12.090-A

 Vistos em correição.

Intimem-se as partes sobre o retorno dos autos, bem como para 
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requererem o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Não havendo manifestação, arquivem-se os autos, com as baixas 

necessárias.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 63202 Nr: 1376-45.2013.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elza Sousa Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Chernenko do Nascimento 

Coutinho - OAB:17.553-0, Reinaldo Bispo de Araújo Filho - 

OAB:OAB/MT 14537

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Intimem-se as partes sobre o retorno dos autos, bem como para 

requererem o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Não havendo manifestação, arquivem-se os autos, com as baixas 

necessárias.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 63210 Nr: 1384-22.2013.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carmen Ester Lenz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Chernenko do Nascimento 

Coutinho - OAB:17.553-0, Reinaldo Bispo de Araújo Filho - 

OAB:OAB/MT 14537, Renato Dias Coutinho Neto - OAB:4.245, Valdir 

Scherer - OAB:3720/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Intimem-se as partes sobre o retorno dos autos, bem como para 

requererem o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Não havendo manifestação, arquivem-se os autos, com as baixas 

necessárias.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 63380 Nr: 64-97.2014.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joventina de Oliveira Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dayse Crystina de Oliveira 

Lima - OAB:13890/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador (a) Federal - 

OAB:

 Vistos em correição.

Intimem-se as partes sobre o retorno dos autos, bem como para 

requererem o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Não havendo manifestação, arquivem-se os autos, com as baixas 

necessárias.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 63934 Nr: 510-03.2014.811.0014

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jonathan Jorge de Brito

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEOPOLDO QUEIROZ PAIM - 

OAB:

 Vistos. Tendo em vista do teor dos Ofícios nº. 235/17 GMPE/POX e Ofício 

nº. 243/3017-MP/POX, informando o usufruto de férias da Promotora de 

Justiça e a participação em curso do Promotor Substituto, 

respectivamente, redesigno audiência para o dia 21/02/2018 às 13h00min. 

Saem os presentes intimados. Intimem-se, requisitem-se e expeça-se o 

necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 66355 Nr: 297-60.2015.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Antonio de Souza Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valtércio Teixeira de Oliveira - 

OAB:19365-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Intimem-se as partes sobre o retorno dos autos, bem como para 

requererem o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Não havendo manifestação, arquivem-se os autos, com as baixas 

necessárias.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 72874 Nr: 2093-52.2016.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Renária de Jesus

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELSON SOUSA MIRANDA - 

OAB:16514

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que procedo a intimação da parte autora para no prazo legal, 

apresentar as contrarrazões ao recurso de apelação interposto

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 63207 Nr: 1381-67.2013.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elizabete Coutinho Nascimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Chernenko do Nascimento 

Coutinho - OAB:17.553-0, Reinaldo Bispo de Araújo Filho - 

OAB:OAB/MT 14537

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Intimem-se as partes sobre o retorno dos autos, bem como para 

requererem o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Não havendo manifestação, arquivem-se os autos, com as baixas 

necessárias.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 71457 Nr: 1292-39.2016.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cecílio Rodrigues Farias
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Poxoréu - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Reinaldo Bispo de Araújo Filho 

- OAB:OAB/MT 14537

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Willian Xavier Soares - 

OAB:OAB/MT 18249/O

 Vistos em correição.

Intimem-se as partes sobre o retorno dos autos, bem como para 

requererem o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Não havendo manifestação, arquivem-se os autos, com as baixas 

necessárias.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 76971 Nr: 1934-75.2017.811.0014

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Juízo de Direito da Primeira Vara Cível da Comarca de 

Rondonópolis/MT, Banco de Lage Landen Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Olavo Aguiar Paiva Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Luis Zanon - OAB:-MT 

9.975-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que procedo a intimação da parte autora de todo conteúdo da 

certidão do oficial de justiça a seguuir transcrita: " Certifico e dou fé, eu 

Oficial de Justiça abaixo assinado, DEIXEI de proceder o cumprimento do 

presente mandado, face aos motivos a seguir descritos: ausência de 

depósito de valores que custeiem a diligência e/ou o oferecimento de 

condução para a realização desta; o não comparecimento do 

representante da parte autora para se incumbir como fiel depositário. Pox.: 

28.11.2017. (a) Celles P. Sousa...........

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 76251 Nr: 1629-91.2017.811.0014

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cascavel máquinas agrícolas LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vilmar João Dalosto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARMELA MANFROI TISSIANI - 

OAB:31912

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que procedo a intimação da parte autora de todo conteúdo da 

certidão do oficial de justiça a seguir transcrita. " Certifico, eu Oficial de 

Justiça abaixo assinado, que devolvo o presente mandado em Cartório 

sem seu devido cumprimento em razão da ausência do depósito do valor 

da diligência. Dou fé. DEUZENI PEREIRA DE SOUZA

 OF. DE JUSTIÇA

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 72543 Nr: 1901-22.2016.811.0014

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Juízo de Direito da 2ª Vara de Primavera do Leste-MT, 

Eisa Empresa Interagrícola S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Alberto Goellner

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Douglas Ricardo Guilhen Melo - 

OAB:4.856-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que procedo a intimação da parte autora de todo conteúdo da 

certidão do oficial de justiça a seguuir transcrita: " Certifico que estou 

declinando o presente mandado sem o seu cumprimento devido, em 

virtude de não constar no mandado dados suficientes dos imóveis a 

serem arrestados, constando somente a matrícula, razão pela qual 

necessita que a parte autora indique o nome das propriedades e 

localização. Elizeu Rangel Soares matrícula 2999

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 63294 Nr: 1455-24.2013.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ricardina Maria da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dayse Crystina de Oliveira 

Lima - OAB:13890/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 63294

Vistos em correição.

Ante a decisão de fl. 117, nada mais havendo pendente, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações necessárias.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Poxoréu/MT, 13 de dezembro de 2017.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 74933 Nr: 1018-41.2017.811.0014

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JJRSXRR, Guiomar Sales Xavier

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sílvio Romero Ribeiro Nunes Rocha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Gomes Martins - 

OAB:MT - 20256/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (Código 74933)

Vistos em correição.

Cumpra-se integralmente a decisão de fl. 15.

Expeça-se o necessário.

Poxoréu/MT, 13 de dezembro de 2017.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 13134 Nr: 5256-94.2003.811.0014

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joaquim Nunes Rocha, Joaquim Nunes Rocha Filho, 

Sílvio Romero Ribeiro Nunes Rocha, Lindberg Ribeiro Nunes Rocha, 

Louremberg Ribeiro Nunes Rocha, Benedito César Ribeiro Nunes Rocha, 

Janaina Selere Nunes Rocha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Irantina Ribeiro Rocha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Enir Arge Conceição - 

OAB:2232, Joaquim Martins de Siqueira Neto - OAB:/MT 3.777

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 13134

Vistos em correição.

Sobre a petição de fl. 312, manifestem-se as partes no prazo de 05 

(cinco) dias.

Após, venham os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Poxoréu/MT, 13 de dezembro de 2017.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 62568 Nr: 831-72.2013.811.0014

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Umbelino Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valeria de Souza Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Éderson Umbelino Nery - 

OAB:16181-O/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 831-72.2013.811.0014 (Código 62568)

Vistos em correição.

Intime-se a parte requerente para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestar-se sobre a documentos de fls. 110/114, requerendo o que 

entender de direito para o regular prosseguimento do feito.

Decorrido in albis, certifique-se e intime-se a parte requerente, 

pessoalmente, para promover o regular andamento do feito, 05 (cinco) 

dias, sob pena de extinção do processo, nos termos do artigo 485, § 1º, 

do Código de Processo Civil.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Poxoréu/MT, 08 de dezembro de 2017.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 74933 Nr: 1018-41.2017.811.0014

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JJRSXRR, Guiomar Sales Xavier

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sílvio Romero Ribeiro Nunes Rocha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Gomes Martins - 

OAB:MT - 20256/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que procedo a intimação da parte autora para no prazo legal, dar 

regular andamento no feito

 Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

Comarca de São José do Rio Claro

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 29569 Nr: 317-33.2011.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA MARIANO DA SILVA - 

OAB:11.279-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte autora a apresentar impugnação à contestação no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 54312 Nr: 140-64.2014.811.0033

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI/BRASILTELECOM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELADIO MIRANDA LIMA - 

OAB:13242-A/MT

 Nos termos do Provimento nº 56/2007-CGJ, item 7.2.2 (CNGC/MT, item 

6.16.7.3), impulsiono estes autos ao setor de Expedição de Matéria de 

Imprensa, para intimar a parte requerida da decisão de fls.238 a seguir 

transcrita: "Visto.

Defiro o pedido de f. 231 e suspendo o trâmite do feito por 180 dias, 

momento em que a parte autora deverá impulsionar os autos requerendo o 

que de direito.

Aguarde-se."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 29654 Nr: 401-34.2011.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ELISA DE ARAÚJO BRESSAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA MARIANO DA SILVA - 

OAB:11.279-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte autora a apresentar impugnação à contestação no prazo 

legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 33089 Nr: 1278-37.2012.811.0033

 AÇÃO: Arresto ->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DONIZETI RUSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZANETTI AGROFLORESTAL E INDUSTRIA 

LTDA-EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELITO LILIANO BERNARDI - 

OAB:7008-B/MT, FELIPE AUGUSTO STUKER - OAB:15536/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDEMIR NARDIN - 

OAB:9511 - MT

 Trânsito em Julgado(Sem Recurso)

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que a sentença de fls. 730/732 transitou em julgado sem 

interposição de recurso em 04/08/2017.

São José do Rio Claro - MT, 14 de dezembro de 2017.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 65062 Nr: 1668-65.2016.811.0033

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDENICE APARECIDA COSTA, OSMAR 

PEREIRA DA CRUZ, COSTA & CRUZ LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A/MT, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14.258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo Vossa Senhoria advogado da parte autora a entrar em contato com 

a central de mandados da Comarca de São José do Rio Claro/MT, telefone 

(65) 3386-1577 ou e-mail: sãojose.rioclaro@tjmt.jus.br tendo em vista que 

a parte autora foi intimada por DJE a promover o pagamento de “diligência 

complementar do Oficial de Justiça” (R$ 1.200,00), porém foi recolhida 

ERRONEAMENTE como “complementação de Custas e Taxas – 1ª 

Instância”

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 67883 Nr: 3350-55.2016.811.0033

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ASSOCIADOS 

OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VENTUROSA COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA 

EPP, JOAO CARLOS SEHN, JUSCILANDI CABRAL DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE ASSIS ROSA - 

OAB:OAB/MT 19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ISAIAS EUGENIO - 

OAB:16674/O

 Intimo as partes para que, no prazo de 05 (cinco) dias, especifiquem as 

provas que pretendem produzir, justificando a pertinência e necessidade.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 29662 Nr: 409-11.2011.811.0033

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSA LIMA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA MARIANO DA SILVA - 

OAB:11.279-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte autora a apresentar impugnação à contestação no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 31931 Nr: 118-74.2012.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO CNH CAPITAL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HÉLIO FERNANDO TEIXEIRA MARCONDES, 

FRANCISCO CARLOS RIBAS MARCONDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESIO OLIVEIRA DE SOUZA FILHO 

- OAB:15.687-A/MT, LUIZ RODRIGUES WAMBIER - OAB:14.469-A/MT, 

LUIZ RODRIGUES WAMBIER - OAB:7.295/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo presente, intimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado da parte 

autora, para providenciar o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, 

no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais). Outrossim, informo que o valor 

mencionado deverá ser recolhido mediante guia a ser expedida no 

seguinte endereço eletrônico: www.tjmt.jus.br > Serviços > Guias > 

Diligências > Emissão de guia de diligência, devendo ser juntado o 

comprovante do pagamento nos autos, mediante petição, nos termos do 

Provimento nº 07/2017 – CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 28581 Nr: 2460-29.2010.811.0033

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA JOSE DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMCOL - IMÓVEIS E COLONIZAÇÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO LUCAS GASQUES - 

OAB:16.011/MT, MARCELO LEANDRO MARTINS ROSADA - 

OAB:11544-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte autora para apresentar impugnação à contestação no prazo 

legal.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 73844 Nr: 2850-52.2017.811.0033

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMAGGI EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DORLEI VITORASSI, SIRLEY STEDTEN 

VITORASSI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAMUEL ERNY CHRISTOFOLLI 

PARISENTI - OAB:18382/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado da parte autora, para 

manifestar-se acerca da Certidão do Oficial de Justiça de fls.78, 

requerendo o que for de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 26413 Nr: 286-47.2010.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s  d e  J u r i s d i ç ã o 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ILENA GARCIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA MARIANO DA SILVA - 

OAB:11.279-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado da parte autora, para 

manifestar-se acerca da Certidão do Oficial de Justiça de fls.118, 

requerendo o que for de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 12530 Nr: 1845-15.2005.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUBENS SOBREIRA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado da parte autora, para 

manifestar-se acerca da Certidão da Central de Mandado de fls.121, 

requerendo o que for de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 26564 Nr: 437-13.2010.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BFS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ORF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIO NEVES COSTA - 

OAB:OAB/MT 12.406-A, MARCIA MARIA DA SILVA - OAB:8922-A/MT, 

RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado da parte autora, para 

que recolha as custas e taxas referentes a distribuição das Cartas 

Precatórias para as Comarcas de Nova Mutum/MT e Lucas do Rio 

Verde/MT ou retire a mesma nesta Secretaria, promovendo sua 

distribuição no Juízo Deprecado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 54663 Nr: 507-88.2014.811.0033

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elias Magalhães Marques

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado da parte autora, para 

manifestar-se acerca da Certidão do Oficial de Justiça de fls.55, 

requerendo o que for de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 57488 Nr: 2651-35.2014.811.0033

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERBIO - COOPERATIVA DE BIOCOMBUSTIVEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANO SELLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ZANDONADI - 

OAB:4266/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado da parte autora, para 

manifestar-se acerca da Certidão do Oficial de Justiça de fls.65, 

requerendo o que for de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 29173 Nr: 3052-73.2010.811.0033

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: LUIZ PAULO BASSO, DILVANA DE LOURDES 

MINUSCULI BASSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO JOHN DEERE S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCYS RICARDO MENEGON - 

OAB:13640-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE LUIS ZANON - 

OAB:14705/RS

 Nos termos do art. 523 do NCPC, intime-se a parte executada para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento dos valores exequendos, 

sob pena de incorrer em multa de 10 % (dez por cento) sobre a quantia 

em execução, além de arcar com os honorários advocatícios da parte 

adversa, também em 10 % (dez por cento) sobre o montante alcançado, 

conforme dispõe o § 1º do citado artigo.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010366-21.2016.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

F.Q. DO NASCIMENTO SOUSA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA CRISTINE CAETANO DA ROSA OAB - MT0016119A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VANDERLEI SOUZA SERVICOS - ME (EXECUTADO)

 

Em cumprimento a Ordem Judicial, designo os respectivos Leilões para os 

dias 02 de fevereiro de 2018, às 13h00min (Primeiro Leilão), 21 de janeiro 

de 2018, às 13hoomin (segundo Leilão).

Comarca de Vila Rica

Diretoria do Fórum

Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania

Edital

EDITAL Nº 009/2017 - DF - EDITAL N. 007/2017 - TESTE SELETIVO PARA 

CREDENCIAMENTO DE CONCILIADOR(A) DO CENTRO JUDICIÁRIO DE 

SOLUÇÃO DE CONFLITOS E CIDADANIA – CEJUSC – DA COMARCA DE 

VILA RICA-MT - GABARITO OFICIAL

* O Edital n° 009/2017 - DF completo, encontra-se no Caderno de Anexos 

do Diário da Justiça Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexos

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 5063 Nr: 455-30.2003.811.0049

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ MILHOMEM DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS MENDES DA ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAURO SULEK - OAB:3403/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, 

com fulcro no artigo 485, inciso III, § 1°, do Novo Código de Processo Civil, 

ante a inércia da parte autora para com os atos processuais.Determino a 

baixa de eventuais penhoras e restrições feitas nos presentes 

autos.Arquive-se mediante as baixas e anotações de estilo.Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 60405 Nr: 1391-64.2017.811.0049

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JDCDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OSWALDO AUGUSTO BENEZ 

DOS SANTOS - OAB:17861-A/MT, THIAGO AUGUSTO GOMES DOS 

SANTOS - OAB:193.650/SP

 Vistos.

Recebo o recurso em sentido estrito de fl. 126, com fundamento no artigo 

581, inciso V, do Código de Processo Penal.

 A informação das peças processuais que deverão instruir o traslado do 

recurso, nos termos do CPP, artigo 587, se encontra às fls. 126.

As razões recursais foram apresentadas (fls. 127/129).

Assim, abra-se vista ao defensor do recorrido para apresentar 

contrarrazões, no prazo legal, nos termos do CPP, artigo 588.

Ao final, retornem os autos conclusos para fins do CPP, artigo 589.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 11439 Nr: 1456-45.2006.811.0049

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERLAN PATRIC DA SILVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO BOABAID BERTAZZO - 

OAB:8794/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de ação de busca e apreensão proposta por Yamanha 

Administradora de Consórcio LTDA em face de Erlan Patric da Silveira 

todos devidamente qualificados nos autos.

Com a exordial juntou documentos de fls. 02/17.

Foi recebida a inicial, fls. 19, expedido mandado de busca e apreensão e 

citação do requerido para pagamento integral da dívida.

Determinada a intimação da parte autora (fls. 30) frente à frustrada 

tentativa de citação do requerido (fls. 29), devidamente intimada postulou 

pela expedição de ofício para o Departamento Estadual de Trânsito – 

DETRAN/MT (fls. 31/32), deferido às fls. 33.

O requerente requereu o arquivamento provisório da demanda (fls. 34/35), 

deferido às fls. 36.

Intimada a se manifestar (fls. 38), o requerente pleiteou 180 (cento e 

oitenta) dias para dar prosseguimento no feito (fls. 40). Intimadall 

novamente (fls. 48), postulou pelo arquivamento provisório (fls. 49), 

posteriormente se manifestou informando não possuir mais interesse no 

prosseguimento do feito (fls. 50).

Vieram-me os autos conclusos.

É relatório.

DECIDO.

Compulsando os autos verifico não haver mais interesse da parte na 

continuidade da lide (fls. 50), ante o exposto EXTINGO o processo sem 

resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso VII do Código de 

Processo Civil.

Eventuais penhoras e/ou restrições sobre bens deverão ser baixadas, 

bem como revogo eventuais liminares anteriormente concedidas.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas devidas.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 41488 Nr: 1109-02.2012.811.0049

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAICI MAISA BERVANGER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE JARBAS LUCAS PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OSWALDO AUGUSTO BENEZ DOS 

SANTOS - OAB:17861-A/MT, THIAGO AUGUSTO GOMES DOS SANTOS 

- OAB:22.267/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MONICA DE SOUZA SANTOS - 

OAB:14.785/MT

 Vistos em correição.

Considerando a expiração do prazo correicional e havendo a necessidade 
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de se encerrar os trabalhos correicionais com retomada do regular 

expediente, com fixação de orientações e melhoria na rotina cartorária, 

bem como com elaboração e encaminhamento de relatório à E.CGJ/TJMT, 

determino a manutenção deste feito conclusos em gabinete para, em 

prazo razoável, ser analisado e deliberado adequadamente.

Lance-se tal decisão no sistema APOLO, com o escopo de permitir seu 

conhecimento pelas partes interessadas.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 46900 Nr: 910-09.2014.811.0049

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABRICIO SOARES DE SENA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para intimar o(a) parte autora a se manifestar no 

prazo legal acerca da certidão abaixo transcrita:

"Certifico e dou fé que: no dia 07/12, em diligências ao endereço informado 

neste, deixei de citar: Fabricio Soares de Sena, haja vista que não 

encontrei o referido polo passivo no respectivo ato, que fui informado pelo 

srº Paulo Senna, que: “Ele num tá não ele tá por aqui após as 09h:00min”, 

onde por sua vez, restou prejudicada a diligencia posterior visto não haver 

tempo hábil para tal fim."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 53120 Nr: 598-62.2016.811.0049

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DB, APB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA MOURA FEITOZA - 

OAB:17816/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Tendo em vista que restou frustrada a tentativa de realizar sessão de 

mediação/conciliação (fls. 56). Intime-se a parte autora, pessoalmente, 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, conforme art. 485, §1° do CPC, dar 

prosseguimento ao feito, requerendo o que entender de direito, sob pena 

de extinção.

 Às providências.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 45186 Nr: 2160-14.2013.811.0049

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: RDD, TCDS, TCDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDCP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: APARECIDA VOINE DE SOUZA 

NERI - OAB:8740-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TÂNIA MARIA FERREIRA DE 

FREITAS - OAB:9482-A/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para intimar o(a) parte autora a se manifestar no 

prazo legal acerca da contestação de fls. 55/57.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 59349 Nr: 868-52.2017.811.0049

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOP. DE CRED. DE LIVRE ADMISSÃO DE ASS. DO 

ARAGUAIA E XINGU-SICREDI ARAXINGU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ BANDEIRA AGUIAR, ELSI BRIGNONI 

ALGERI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:6171/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para intimar o(a) parte autora a se manifestar no 

prazo legal acerca da certidão abaixo transcrita:

"CERTIFICO, e dou fé, em cumprimento ao mandado do MM.º Juiz 

Substituto desta Comarca, extraído dos autos da Ação Cível, 

processo/código nº 59349, na qual figuram como requerente SICREDI 

ARAXINGU e como requeridos JOSÉ BANDEIRA AGUIAR e ELSI BRIGNONI 

ALGERI que no intuito de localizar a Elsi Brignoni Algeri nesta data me dirigi 

ao endereço indicado no mandado, sito, Fazenda Alvorada e lá chegando 

às 8:20 horas, não encontrei ninguém em casa e apenas avistei de longe 

um trator com pulverizador jogando produto na lavoura; esclareço ainda, 

que esperei por mais de maia hora para tentar comunicar-me com o 

“tratorista”, mas o mesmo “sumiu” na lavoura de soja e não retornou. 

Retornando à Vila Rica, fui informado por vizinhos, que na Fazenda 

alvorada só mora o César e “acham” que a fazenda fora arrendada para 

plantio de soja e não souberam informar sobre a Elsi Brignoni Algeri e ante 

ao exposto DEIXEI de CITAR a ELSI BRIGNONI ALGERI e devolvo à 

Segunda Secretaria para que sejam tomadas as providências cabíveis."

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 61143 Nr: 1763-13.2017.811.0049

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO OLIVEIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ACÁCIO ALVES SOUZA - 

OAB:14.724-B/MT

 Assim, contemplando a possibilidade de substituição da prisão preventiva 

por domiciliar, substituo de ofício a prisão preventiva decretada em 

desfavor do investigado Fernando Oliveira da Silva, devidamente 

qualificado nos autos, por prisão domiciliar, nos termos do artigo 318, 

inciso III, do CPP.O autuado deverá ser cientificado de que não poderá se 

ausentar de sua residência, situada na Rua Nilo Pinto s/n, Setor Ana 

Flávia, na cidade de Santa Terezinha, sem autorização judicial, sob pena 

de violação a presente decisão e consequente restabelecimento da prisão 

preventiva.O presente feito deverá continuar identificado com a tarjeta 

preta (réu preso), a fim de que tenha prioridade na tramitação.Autorizo o 

réu a se deslocar do estabelecimento prisional onde se encontra até sua 

residência, desacompanhado de escolta e por seus próprios meios, 

devendo comparecer neste juízo para informar sua soltura e firmar 

compromisso de fielmente cumprir esta decisão, mediante certidão nos 

autos.Comunique-se o detentor da custódia do autuado do inteiro teor da 

presente decisão e para que permita que este deixe o estabelecimento 

prisional a fim de se recolher em seu domicílio, conforme autorizado por 

este juízo, procedendo-se às devidas anotações em seus 

registros.Eventual ordem de prisão cadastrada no BNMP deverá ser 

mantida até revogação da prisão do réu ou modificação de sua natureza, 

assim como deverá ser mantido o registro na população carcerária desta 

comarca no sistema APOLO.Intimem-se o Ministério Público, a Defesa e o 

autuado.Expeça-se o quanto necessário para cumprimento da presente 

decisão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 62933 Nr: 2768-70.2017.811.0049

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NORGE PHARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E 

MATERIAIS E SOLUCOES EM SAUDE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA 

TEREZINHA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANIE MARTINS MATTOS - 

OAB:8920/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de ação monitória, interposta por Norge Pharma Comercio de 

Medicamentos e Materiais e Soluções em Saúde Ltda., em face da 
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Prefeitura Municipal de Santa Terezinha, todos devidamente qualificados 

nos autos.

A inicial veio instruída com os documentos de fls. 08/14.

É o breve relatório.

 DECIDO.

Verifico que a parte autora pleiteou o parcelamento das custas iniciais, 

conforme artigo 98, §6º do Novo Código de Processo Civil, medida 

regulamentada também pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

quando da edição da nova CNGC, na qual, ficou determinado que o juiz 

poderá permitir o parcelarmente das custas, conforme preceitua o art. 

468, §6°, da CNGC.

Assim, defiro o parcelamento das custas iniciais em 02 (duas) vezes, 

referentes ao preparo, destacando que incidirá correção monetária sobre 

o parcelamento e que a primeira parcela deverá ser paga tão logo a 

publicação desta decisão, conforme art. 468, §7° da CNGC.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 61482 Nr: 1960-65.2017.811.0049

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIZABETH S. REIS - RESTAURANTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAMIL ABDELRAZZAK ABDALA ABO ABDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA BORGES DOS SANTOS - 

OAB:17438-B/MT, LAURO PRESTES DE OLIVEIRA JUNIOR - 

OAB:16030-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o requerimento de fl. 206, que veio acompanhado de 

atestado médico, redesigno audiência para o dia 29 de março de 2018, às 

17:00 horas. Saem os presente intimados. Intimem-se as testemunhas. 

Cumpra-se”.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 47804 Nr: 1650-64.2014.811.0049

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DIVINA ANA DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE JOÃO BARROS MARTINS, RONEY 

SHARLY FARIA MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SHINTHIA MARIA GONÇALVES 

DE SOUZA - OAB:16.950-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ CLÁUDIO MOURA DE 

OLIVEIRA - OAB:11.161/GO

 Vistos.

Trata-se de ação monitória proposta por Maria Divina Ana de Jesus, em 

face de Espólio de João Barros Martins, representado por seu 

inventariante Roney Sharley Faria Martins, todos devidamente qualificados 

nos autos.

Com a inicial juntou documentos de fls. 05/15.

Embargos monitórios apresentados às fls. 19/28.

Às fls. 30/42, a parte autora manifestou preliminarmente alegando a 

intempestividade dos embargos apresentados, alegação esta confirmada 

pela certidão de fls. 48.

É o necessário.

DECIDO.

Extrai-se dos autos, conforme certidão de fls. 48, que os embargos 

monitórios apresentados pela parte requerida são intempestivos, por tal 

razão, REJEITO-OS.

Por conseguinte, com base no art. 702, §8º do Código de Processo Civil, 

declaro constituído, de pleno direito, o título executivo judicial, com a 

obrigação da parte embargante em efetuar o pagamento da quantia de R$ 

23.844,76 (vinte e três mil oitocentos e quarenta e quatro reais e setenta e 

seis centavos), acrescida de correção monetária pelo INPC e juros de 1% 

(um por cento) ao mês, ambos a partir da intimação.

Condeno a parte embargante ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor 

da condenação devidamente corrigida, consoante as disposições do art. 

85 e seguintes do Código de Processo Civil.

Proceda-se o apensamento do presente aos autos de código nº. 44678.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010120-11.2015.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANO G. M. FALCAO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUELEN DE SOUSA ELEUTERIO OAB - MT21718/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LEIDISON SILVA MIRANDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CARLOS EDUARDO DE MORAES E SILVA

 

Vistos em correição. Considerando a expiração do prazo correicional e 

havendo a necessidade de se encerrar os trabalhos correicionais com 

retomada do regular expediente, com fixação de orientações e melhoria na 

rotina cartorária, bem como com elaboração e encaminhamento de 

relatório à E.CGJ/TJMT, determino a manutenção deste feito conclusos em 

gabinete para, em prazo razoável, ser analisado e deliberado 

adequadamente. Lance-se tal decisão no sistema PJe, com o escopo de 

permitir seu conhecimento pelas partes interessadas. Cumpra-se. Vila 

Rica, 18 de agosto de 2017. Carlos Eduardo de Moraes e Silva Juiz 

Substituto

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010117-56.2015.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANO G. M. FALCAO - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUELEN DE SOUSA ELEUTERIO OAB - MT21718/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VANALDO AGAIPE SOUSA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CARLOS EDUARDO DE MORAES E SILVA

 

Vistos em correição. Considerando a expiração do prazo correicional e 

havendo a necessidade de se encerrar os trabalhos correicionais com 

retomada do regular expediente, com fixação de orientações e melhoria na 

rotina cartorária, bem como com elaboração e encaminhamento de 

relatório à E.CGJ/TJMT, determino a manutenção deste feito conclusos em 

gabinete para, em prazo razoável, ser analisado e deliberado 

adequadamente. Lance-se tal decisão no sistema PJe, com o escopo de 

permitir seu conhecimento pelas partes interessadas. Cumpra-se. Vila 

Rica, 18 de agosto de 2017. Carlos Eduardo de Moraes e Silva Juiz 

Substituto

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010121-93.2015.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANO G. M. FALCAO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUELEN DE SOUSA ELEUTERIO OAB - MT21718/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VALDIVINO ALVES RODRIGUES JUNIOR (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CARLOS EDUARDO DE MORAES E SILVA

 

Vistos em correição. Considerando a expiração do prazo correicional e 

havendo a necessidade de se encerrar os trabalhos correicionais com 

retomada do regular expediente, com fixação de orientações e melhoria na 

rotina cartorária, bem como com elaboração e encaminhamento de 

relatório à E.CGJ/TJMT, determino a manutenção deste feito conclusos em 

gabinete para, em prazo razoável, ser analisado e deliberado 

adequadamente. Lance-se tal decisão no sistema PJe, com o escopo de 

permitir seu conhecimento pelas partes interessadas. Cumpra-se. Vila 

Rica, 18 de agosto de 2017. Carlos Eduardo de Moraes e Silva Juiz 

Substituto

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010110-64.2015.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANO G. M. FALCAO - ME (EXEQUENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

SUELEN DE SOUSA ELEUTERIO OAB - MT21718/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JAILDO DIAS DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CARLOS EDUARDO DE MORAES E SILVA

 

Vistos em correição. Considerando a expiração do prazo correicional e 

havendo a necessidade de se encerrar os trabalhos correicionais com 

retomada do regular expediente, com fixação de orientações e melhoria na 

rotina cartorária, bem como com elaboração e encaminhamento de 

relatório à E.CGJ/TJMT, determino a manutenção deste feito conclusos em 

gabinete para, em prazo razoável, ser analisado e deliberado 

adequadamente. Lance-se tal decisão no sistema PJe, com o escopo de 

permitir seu conhecimento pelas partes interessadas. Cumpra-se. Vila 

Rica, 18 de agosto de 2017. Carlos Eduardo de Moraes e Silva Juiz 

Substituto

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010053-12.2016.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

SAMPAIO CORREA & CIA LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUELEN DE SOUSA ELEUTERIO OAB - MT21718/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LAZARO ALVES DE ANDRADE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CARLOS EDUARDO DE MORAES E SILVA

 

Vistos em correição. Considerando a expiração do prazo correicional e 

havendo a necessidade de se encerrar os trabalhos correicionais com 

retomada do regular expediente, com fixação de orientações e melhoria na 

rotina cartorária, bem como com elaboração e encaminhamento de 

relatório à E.CGJ/TJMT, determino a manutenção deste feito conclusos em 

gabinete para, em prazo razoável, ser analisado e deliberado 

adequadamente. Lance-se tal decisão no sistema PJe, com o escopo de 

permitir seu conhecimento pelas partes interessadas. Cumpra-se. Vila 

Rica, 18 de agosto de 2017. Carlos Eduardo de Moraes e Silva Juiz 

Substituto

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010054-94.2016.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

SAMPAIO CORREA & CIA LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUELEN DE SOUSA ELEUTERIO OAB - MT21718/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO LUCAS MACHADO ALVES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CARLOS EDUARDO DE MORAES E SILVA

 

Vistos em correição. Considerando a expiração do prazo correicional e 

havendo a necessidade de se encerrar os trabalhos correicionais com 

retomada do regular expediente, com fixação de orientações e melhoria na 

rotina cartorária, bem como com elaboração e encaminhamento de 

relatório à E.CGJ/TJMT, determino a manutenção deste feito conclusos em 

gabinete para, em prazo razoável, ser analisado e deliberado 

adequadamente. Lance-se tal decisão no sistema PJe, com o escopo de 

permitir seu conhecimento pelas partes interessadas. Cumpra-se. Vila 

Rica, 18 de agosto de 2017. Carlos Eduardo de Moraes e Silva Juiz 

Substituto

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010057-49.2016.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

SAMPAIO CORREA & CIA LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUELEN DE SOUSA ELEUTERIO OAB - MT21718/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO LOPES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CARLOS EDUARDO DE MORAES E SILVA

 

Vistos em correição. Considerando a expiração do prazo correicional e 

havendo a necessidade de se encerrar os trabalhos correicionais com 

retomada do regular expediente, com fixação de orientações e melhoria na 

rotina cartorária, bem como com elaboração e encaminhamento de 

relatório à E.CGJ/TJMT, determino a manutenção deste feito conclusos em 

gabinete para, em prazo razoável, ser analisado e deliberado 

adequadamente. Lance-se tal decisão no sistema PJe, com o escopo de 

permitir seu conhecimento pelas partes interessadas. Cumpra-se. Vila 

Rica, 18 de agosto de 2017. Carlos Eduardo de Moraes e Silva Juiz 

Substituto

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010016-53.2014.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DAS GRACAS CORREA SOBRINHO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ILDA MARIA DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CARLOS EDUARDO DE MORAES E SILVA

 

Vistos em correição. Considerando a expiração do prazo correicional e 

havendo a necessidade de se encerrar os trabalhos correicionais com 

retomada do regular expediente, com fixação de orientações e melhoria na 

rotina cartorária, bem como com elaboração e encaminhamento de 

relatório à E.CGJ/TJMT, determino a manutenção deste feito conclusos em 

gabinete para, em prazo razoável, ser analisado e deliberado 

adequadamente. Lance-se tal decisão no sistema PJe, com o escopo de 

permitir seu conhecimento pelas partes interessadas. Cumpra-se. Vila 

Rica, 18 de agosto de 2017. Carlos Eduardo de Moraes e Silva Juiz 

Substituto

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010111-83.2014.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO PEREIRA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MOTO RICA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CARLOS EDUARDO DE MORAES E SILVA

 

Vistos em correição. Considerando a expiração do prazo correicional e 

havendo a necessidade de se encerrar os trabalhos correicionais com 

retomada do regular expediente, com fixação de orientações e melhoria na 

rotina cartorária, bem como com elaboração e encaminhamento de 

relatório à E.CGJ/TJMT, determino a manutenção deste feito conclusos em 

gabinete para, em prazo razoável, ser analisado e deliberado 

adequadamente. Lance-se tal decisão no sistema PJe, com o escopo de 

permitir seu conhecimento pelas partes interessadas. Cumpra-se. Vila 

Rica, 18 de agosto de 2017. Carlos Eduardo de Moraes e Silva Juiz 

Substituto

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010019-71.2015.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

SIRO RODRIGUES ALVES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ZILDENE PEREIRA DA SILVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CARLOS EDUARDO DE MORAES E SILVA

 

Vistos em correição. Considerando a expiração do prazo correicional e 

havendo a necessidade de se encerrar os trabalhos correicionais com 

retomada do regular expediente, com fixação de orientações e melhoria na 

rotina cartorária, bem como com elaboração e encaminhamento de 

relatório à E.CGJ/TJMT, determino a manutenção deste feito conclusos em 

gabinete para, em prazo razoável, ser analisado e deliberado 

adequadamente. Lance-se tal decisão no sistema PJe, com o escopo de 

permitir seu conhecimento pelas partes interessadas. Cumpra-se. Vila 

Rica, 18 de agosto de 2017. Carlos Eduardo de Moraes e Silva Juiz 

Substituto

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010124-48.2015.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

ELI ALVES LEITE (REQUERENTE)
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Parte(s) Polo Passivo:

RAIMUNDO BARROS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CARLOS EDUARDO DE MORAES E SILVA

 

Vistos em correição. Considerando a expiração do prazo correicional e 

havendo a necessidade de se encerrar os trabalhos correicionais com 

retomada do regular expediente, com fixação de orientações e melhoria na 

rotina cartorária, bem como com elaboração e encaminhamento de 

relatório à E.CGJ/TJMT, determino a manutenção deste feito conclusos em 

gabinete para, em prazo razoável, ser analisado e deliberado 

adequadamente. Lance-se tal decisão no sistema PJe, com o escopo de 

permitir seu conhecimento pelas partes interessadas. Cumpra-se. Vila 

Rica, 18 de agosto de 2017. Carlos Eduardo de Moraes e Silva Juiz 

Substituto

Primeira Entrância

Comarca de Alto Garças

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 51489 Nr: 2723-11.2017.811.0035

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MIBM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ABM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE GONÇALVES DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 15471, DIMITRI LEVINE PEREIRA CARVALHO 

FRAGA - OAB:OAB/MT 18.822, EDUARDO FRAGA FILHO - 

OAB:6818/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Vistos etc.

Cuida-se de AÇÃO DE INTERDIÇÃO COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA 

DE URGÊNCIA proposta pelo MARIA IOLANDA BESSA MENDONÇA em 

face do ANTENOR BORGES MENDONÇA.

É o relatório. Decido.

Em análise dos autos, à ref. 04 a parte autora colacionou aos autos 

petição pugnando pela desistência da ação tendo em vista o óbito do 

Interditando.

Tendo em vista que a parte autora não tem mais interesse no 

prosseguimento do feito, ante a perda do objeto, JULGO EXTINTO o 

processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso IX, do 

Código de Processo Civil.

P.R. I.C.

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 32358 Nr: 664-89.2013.811.0035

 AÇÃO: Restituição de Coisas Apreendidas->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: João Batista Paro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTE JUÍZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valtair de Oliveira - 

OAB:106.691/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Intimem-se o requerente e o Ministério Público para que se manifestem 

sobre o laudo pericial de fls.50/57.

Após, tornem-me conclusos.

Às providências.

Alto Garças/MT, 14 de dezembro de 2017

 ________________________________________

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 31235 Nr: 1219-43.2012.811.0035

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ABRÃO JOSÉ NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paulo Norberto Arruda de 

Paula - OAB:144.551 SP, Roberrto Baffi Cezário da Silva - 

OAB:199.688 SP

 Vistos etc.

 Tendo em vista que o acusado Abrão José Neto, apesar de citado 

pessoalmente às fls. 151, alterou seu domicílio sem comunicar o novo 

endereço ao juízo, decreto sua revelia, com fulcro no artigo 367 do Código 

de Processo Penal.

Sem prejuízo, expeçam-se cartas precatórias para as Comarcas de 

Campos Goytacazes/RJ e Campo Grande/MS com desiderato de realizar 

as oitivas das testemunhas Wagne Nazareth Monteiro e Franklyn George 

da Silva atentando-se a escrivania para os endereços ofertados pelo 

Ministério Público às fls.220.

 No mais, com o aporte das cartas precatórias devidamente cumpridas, 

dê-se vistas dos autos as partes para que apresentem alegações finais 

sucessivas, no prazo legal.

Às providências. Cumpra-se.

Alto Garças/MT, 14 de dezembro de 2017.

 ________________________________________

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 39380 Nr: 990-78.2015.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Izelman Xavier da Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabrício Castro Alves de Melo - 

OAB:25.383 - OAB/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 cessação do benefício administrativo e a data da realização da perícia 

judicial? Se positivo, justificar apontando os elementos para esta 

conclusão.l) Caso se conclua pela incapacidade parcial e permanente, é 

possível afirmar se o(a) periciado(a) está apto para o exercício de outra 

atividade profissional ou para a reabilitação? Qual atividade?m) Sendo 

positiva a existência de incapacidade total e permanente, o(a) periciado(a) 

necessita de assistência permanente de outra pessoa para as atividades 

diárias? A partir de quando?n) Qual ou quais são os exames clínicos, 

laudos ou elementos considerados para o presente ato médico pericial?o) 

O(a) periciado(a) está realizando tratamento? Qual a previsão de duração 

do tratamento? Há previsão ou foi realizado tratamento cirúrgico? O 

tratamento é oferecido pelo SUS?p) É possível estimar qual o tempo e o 

eventual tratamento necessários para que o(a) periciado(a) se recupere e 

tenha condições de voltar a exercer seu trabalho ou atividade habitual 

(data de cessação da incapacidade)?q) Preste o perito demais 

esclarecimentos que entenda serem pertinentes para melhor elucidação 

da causa.r) Pode o perito afirmar se existe qualquer indício ou sinais de 

dissimulação ou de exacerbação de sintomas? Responda apenas em caso 

afirmativo.Com o aporte dos referidos laudos, intimem-se as partes para 

manifestação, no prazo de 05 (cinco) dias.O perito deve ser advertido 

para responder com clareza e objetividade os quesitos formulados e no 

prazo assinalado, podendo pedir prorrogação desse lapso, se for 

essencialmente necessário, justificando por escrito essa situação, para 

apreciação judicial.Deixo para marcar audiência de instrução e julgamento 

para o momento oportuno, após a conclusão dos trabalhos 

periciais.Intimem-se. Cumpra-se.Às providências.LENER LEOPOLDO DA 

SILVA COELHO Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 42936 Nr: 768-76.2016.811.0035
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 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Borges Garcia-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ LIDIO DOS SANTOS ALVES 

- OAB:OAB/MT 20853/A, NELSON PASCHOALOTTO - OAB:8.530/MT., 

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:OAB/MT 020732A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO.

Vistos etc.

Ante à juntada do comprovante de recolhimento do preparo para 

distribuição da missiva solicitada à ref. 22, expeça-se carta precatória 

visando nova citação do requerido (ref. 22) e realização da busca e 

apreensão do bem descrito na inicial nos termos da decisão de ref. 08.

 Cumpra-se.

Expeça-se o necessário.

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 51333 Nr: 2659-98.2017.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA DE ASSUNÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO CASTRO ALVES DE 

MELO - OAB:14737

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº: 51333

DECISÃO/CONCESSÃO DE LIMINAR.

Vistos, etc.

Trata-se de Ação Declaratória De Inexistência De Negócio Jurídico e De 

Débito c/c Obrigação De Fazer e Pedido De Indenização Por Danos Morais, 

ainda com pedido de Antecipação Dos Efeitos Da Tutela Provisória De 

Urgência proposta por MARIA APARECIDA DE ASSUNÇÃO em face de 

BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A, ambos qualificados nos autos.

Narra a inicial que a autora ao tentar realizar uma compra em determinada 

loja e efetuar um crediário, foi informada de que seu nome constava 

inscrito no cadastro de inadimplentes.

 Isto posto, a requerente por meio de consulta nos Serviços de Proteção 

ao Crédito – SPC confirmou a referida negativação, verificando que se 

tratava de um financiamento junto a instituição requerida, tendo como 

dívida o valor de R$ 16.468,00 (dezesseis mil quatrocentos e sessenta e 

oito reais), sendo surpreendida com a notícia, tendo em vista que a mesma 

alega jamais ter realizado qualquer tipo de negócio jurídico com a parte 

requerida.

Assim, sendo o cadastro nos órgãos de inadimplência ato ilícito, pugna 

pela concessão de medida liminar para que seja determinado que a 

requerida proceda com a imediata baixa/exclusão do registro inserto em 

nome da requerente dos cadastros SPC/SERASA.

 I - DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA.

Tendo em vista que há nos autos elementos que evidenciem a falta de 

pressupostos legais para a concessão do pleito, DEFIRO o pedido de 

gratuidade da justiça, nos termos da lei 1.060/50, podendo ser revogado a 

qualquer momento se verificada a alteração da situação econômica da 

parte ou demonstrada a inveracidade da alegada situação de 

hipossuficiência.

II – DA TUTELA DE URGÊNCIA

De acordo com o art. 300 do NCPC a tutela de urgência será concedida 

quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito 

(verossimilhança das alegações) e o perigo de dano (perigo da demora) 

ou risco ao resultado útil do processo.

No caso em apreço, a autora alega que a origem da inscrição de seu nome 

no cadastro de inadimplentes é ilícita, haja vista não ter celebrado nenhum 

contrato de financiamento junto á instituição requerida.

 Comprovada nos autos a verossimilhança do direito alegado com os 

documentos colacionados, quais sejam: Boletim de Ocorrência, cadastro 

no órgão de proteção ao crédito, que confirma a negativação do nome da 

autora promovida pela requerida, o que corrobora com as alegações da 

requerente, reafirmando o fumus boni iuris.

Outrossim, no caso em tela, a requerente pleiteia antecipadamente apenas 

que seja determinada a exclusão do seu nome do cadastro de 

inadimplentes, o que, a princípio, não prejudicaria o direito da requerida, 

ainda que comprovada a legalidade do débito ao final do processo, já que, 

em sendo o caso, fica garantida a reversibilidade da medida.

 O perigo de dano reside na própria natureza do direito vindicado, pois a 

inscrição do nome do devedor nos cadastros de inadimplentes dos órgãos 

de proteção ao crédito gera indiscutível abalo de crédito, comprometendo 

a capacidade de compra da grande maioria dos brasileiros.

 Nesse contexto, é adequado, enquanto se discute judicialmente a 

existência ou não da responsabilidade pelo débito, que a parte autora não 

permaneça com o seu nome inscrito nos cadastros de inadimplentes, 

tendo em vista os prejuízos que a medida pode ensejar, privando-a do 

acesso ao crédito em geral.

Com essas considerações e fundamentos, CONCEDO a MEDIDA LIMINAR 

pleiteada, para determinar a imediata exclusão dos dados da parte autora 

MARIA APARECIDA DE ASSUNÇÃO, dos órgãos de proteção ao crédito, 

sob pena de multa diária a partir do descumprimento da mesma.

 III – DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO

 Tendo em vista a instalação do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania nesta Comarca, bem como analisando o objeto dos presentes 

autos, nos termos do art. 334 do Novo Código de Processo Civil e diante 

da manifestação de interesse na auto composição da parte requerente 

remeto o presente feito ao CEJUSC, a fim de convidar às partes e seus 

advogados a se fazerem presentes na Sessão de Mediação/Conciliação a 

ser designada pela Gestora do Centro.

Proceda-se ao necessário para a realização da Sessão de 

Mediação/Conciliação, atentando-se o Cartório para os prazos dispostos 

no art. 334 e parágrafos, do NCPC.

Cite-se a requerida e intimem-se as partes para que compareçam à 

audiência acompanhada de seus respectivos advogados.

Ao ser citada, a ré deverá ser cientificada de que o prazo para contestar 

é de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial será a data da audiência de 

conciliação frustrada, do protocolo do pedido de cancelamento da 

audiência de conciliação ou demais casos previstos em lei.

Depois de realizada audiência, se não houver acordo, remetam-se os 

autos ao Cartório a fim de aguardar o decurso do prazo para 

apresentação de defesa, que se iniciará conforme preceitua o art. 335 e 

incisos, do NCPC.

Decorrido o prazo para apresentação de contestação, com ou sem 

manifestação da parte ré, abra-se vista à parte autora para manifestação 

em 10 (dez) dias.

Havendo acordo, tornem-me conclusos para deliberações.

 Cumpra-se.

Às providências.

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 36265 Nr: 1706-42.2014.811.0035

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso, Oderaldo 

Rosa da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado do Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Márcio Florestan Berestinas - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Vistos etc.

Cuida-se de Ação Civil Pública de Obrigação de Não Fazer com Pedido de 

Liminar proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO em face do MUNICÍPIO DE ALTO GARÇAS/MT.

Em análise dos autos, à ref. 40 a parte autora colacionou aos autos 

petição pugnando pela extinção do feito.

É o relatório. Decido.

Levando em consideração as informações prestadas pelo requerido, 

documento colacionado aos autos noticiando a entrega das fraldas 

geriátricas ao representado (ref. 27), bem como em contato telefônico 
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realizado com a esposa do senhor Oderaldo, a mesma informou que ele 

está recebendo regularmente as referidas fraudas.

Tendo em vista que a parte autora não tem mais interesse no 

prosseguimento do feito, JULGO EXTINTO o processo sem resolução do 

mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. 

Sem custas e honorarios.

P.R. I.C.

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 37003 Nr: 2218-25.2014.811.0035

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MMdS, NRSD, AGSD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Quênesse Dyogo do Carmo - 

OAB:10286/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabrício Castro Alves de 

Melo - OAB:25.383 - OAB/GO

 Vistos etc.

Dê-se vista dos autos ao MPE para que se manifeste, pugnando pelo que 

dê direito, no prazo de 15(quinze) dias.

 LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 45067 Nr: 1599-27.2016.811.0035

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tiago Machado Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública da 

Comarca de Alto Garças-MT - OAB:

 TERMO DE CONCILIAÇÃO, INSTRUÇÃO E JULGAMENTO

Eletrônico

Código: 45067

Espécie: Ação Penal – Procedimento Ordinário

Data e horário: Quarta - feira, 13 de Dezembro de 2017, 09h:00min.

PRESENTES

Juiz de Direito: Dr. Lener Leopoldo da Silva Coelho

Requerente: Ministério Público do Estado de Mato grosso

Promotora: Drª. Rhyzea Lúcia Cavalcanti de Morais

Denunciado: Tiago Machado Lima

Defensor Público: Dr. Rubens Vera Fuzaro Júnior

OCORRÊNCIAS

 Aberta a audiência, aos treze dias do mês de Dezembro de dois mil e 

dezessete (13.12.2017), às 09h00min na Sala de Audiência da Comarca 

de Alto Garças, constatou-se a presença das pessoas acima 

mencionadas.

Foi feito o interrogatório do réu, tudo gravado conforme mídia audiovisual 

em anexo.

DELIBERAÇÕES

Em seguida o MM. Juiz deliberou: “Vistos etc. Declaro encerrada a 

instrução processual. Dê-se vista as partes para alegações finais no 

prazo de 10 (dez) dias. Após, voltem-me conclusos para sentença.

Às providências.

Nada mais havendo consignar, por mim, Mayara Cordeiro dos Santos, 

estagiária, foi lavrado o presente termo, que vai assinado pelos presentes.

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 46840 Nr: 452-29.2017.811.0035

 AÇÃO: Processo de Apuração de Ato Infracional->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RDSM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando César Passinato 

Amorim - OAB:7542 - MT

 TERMO DE AUDIÊNCIA DE APRESENTAÇÃO

 Virtual

Código: 46840

Espécie: Processo de Apuração de Ato Infracional – Seção Infracional

 Data e horário: Quarta- feira, 13 de Dezembro de 2017, 09h:30min.

PRESENTES

Juiz de Direito: Dr. Lener Leopoldo da Silva Coelho

Requerente: Ministério Público do Estado de Mato grosso

Promotora: Drª. Rhyzea Lúcia Cavalcanti de Morais

Menor: Rodrigo da Silva Mateus

Representante: Roseli Firmino da Silva

Advogado: Dr. Fernando César Passinato Amorim

OCORRÊNCIAS

Aberta a audiência, aos treze dias do mês de Dezembro de dois mil e 

dezessete (13.12.2017), às 09h:30min, na Sala de Audiência da Comarca 

de Alto Garças, constatou-se a presença das pessoas acima 

mencionadas.

 Foi ouvido o menor, tudo conforme mídia audiovisual.

DELIBERAÇÕES

Em seguida o M.M Juiz deliberou: “Vistos etc. Aguarde-se o prazo da 

defesa preliminar, após tornem conclusos para designação de audiência 

em continuação.

Às providências.”

Nada mais havendo consignar, por mim, Rayana Vichieti, assessora de 

gabinete, foi lavrado o presente termo, que vai assinado pelos presentes.

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 50256 Nr: 2246-85.2017.811.0035

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REINALDO DE MORAIS TELES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALAN BRUNO GARCIA DE 

LIMA - OAB:22596/O

 TERMO DE AUDIÊNCIA INSTRUTÓRIA

Eletrônico

Código: 50256

Espécie: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Data e horário: Quarta - feira, 13 de Dezembro de 2017, 16h:00min.

PRESENTES

Juiz de Direito: Dr. Lener Leopoldo da Silva Coelho

Requerente: Ministério Público do Estado de Mato grosso

Promotora: Drª. Rhyzea Lúcia Cavalcanti de Morais

Testemunha: Renato Carlos dos Santos Berigo

 Fabrício da Silva Valdanha

 Maria Vania de Sousa

Denunciado: Reinaldo de Morais Teles

Advogado: Dr. Alan Bruno Garcia de Lima

OCORRÊNCIAS

 Aberta a audiência, aos treze dias do mês de Dezembro de dois mil e 

dezessete (13.12.2017), às 16h00min na Sala de Audiência da Comarca 

de Alto Garças, constatou-se a presença das pessoas acima 

mencionadas.

Na presente solenidade foram ouvidas as testemunhas e o denunciado, 

tudo conforme mídia audiovisual em anexo.

 Dada a palavra ao Ministério Publico este se manifestou nos seguintes 

termos: Desisto da oitiva da testemunha Cleiton, bem como que oficie-se a 

Politec para que colacione aos autos o laudo definitivo da droga.

DELIBERAÇÕES

Em seguida o MM. Juiz deliberou: “Vistos etc. Homologo a desistência da 

testemunha Cleiton. Solicite-se a devolução da carta precatória 

independente de cumprimento, ante a desistência da referida testemunha. 

Outrossim, oficie-se a Politec para que colacione aos autos o laudo 

definitivo da droga. Dê-se, vista as partes para apresentação sucessiva 

de alegações finais no prazo de 10 (dez) dias.

 Após, voltem-me imediatamente conclusos para sentença.”
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Nada mais havendo consignar, por mim, Rayana Vichieti Rezende, 

assessora de gabinete, foi lavrado o presente termo, que vai assinado 

pelos presentes.

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 50767 Nr: 2464-16.2017.811.0035

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cláudio Baléstro Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jakson Ricardo Freier - 

OAB:13.420/MT

 , 13 de Dezembro de 2017, 14h:40min.PRESENTESJuiz de Direito: Dr. 

Lener Leopoldo da Silva CoelhoRequerente: Ministério Público do Estado 

de Mato grossoPromotora: Drª. Rhyzea Lúcia Cavalcanti de 

MoraisTestemunha: Deivid Pereira da SilvaAngielly Lopes RuasMenor: 

Pedro Paulo da Cruz CarvalhoRepresentante: Luzia M. CruzMenor: Jean 

Carlos Moreira RochaRepresentante: Carmelita Moreira dos 

SantosDenunciado: Claudio Balestró OliveiraAdvogado: Dr. Jakson Ricardo 

Freier Ausentes: Clovis Bispo da SilvaEdivan Silva de LimaOCORRÊNCIAS 

Aberta a audiência, aos treze dias do mês de Dezembro de dois mil e 

dezessete (13.12.2017), às 14h40min na Sala de Audiência da Comarca 

de Alto Garças, constatou-se a presença das pessoas acima 

mencionadas.Na presente solenidade foram ouvidas as testemunhas e o 

denunciado, tudo conforme mídia audiovisual em anexo.Dada a palavra ao 

Ministério Público este se manifestou nos seguintes termos: MM. Juiz, 

insisto na oitiva das testemunhas Clovis Bispo da Silva e Edivan Silva de 

Lima, e requeiro vista dos autos para juntada de endereço atualizado da 

testemunha Edivan Silva de Lima, bem como para manifestação acerca do 

pedido de revogação da prisão preventiva do acusado.”Dada a palavra ao 

advogado do acusado, este se manifestou nos seguintes termos: “Nada a 

opor quanto a inversão da ordem de interrogatório do acusado, antes da 

oitiva das demais testemunhas de acusação.”Em seguida o advogado de 

defesa apresentou oralmente pedido de revogação da prisão preventiva 

do acusado. DELIBERAÇÕESEm seguida o MM. Juiz deliberou: “Vistos etc. 

Defiro o pleito ministerial. No mais, abra-se vistas ao MPE para juntada de 

endereço atualizado da testemunha Edivan Silva de Lima, bem como para 

que se manifeste acerca do pedido de revogação de prisão preventiva 

apresentado oralmente pela defesa do acusado neste ato. Após, 

conclusos.Às providências.”Nada mais havendo consignar, por mim, 

Mayara Cordeiro dos Santos, estagiária, foi lavrado o presente termo, que 

vai assinado pelos presentes.LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO Juiz 

de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 50983 Nr: 2533-48.2017.811.0035

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL DOS SANTOS SILVA, Uliides 

Lourenço Guimarães

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jakson Ricardo Freier - 

OAB:13.420/MT

 TERMO DE AUDIÊNCIA INSTRUTÓRIA

Eletrônico

Código: 50983

Espécie: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Data e horário: Quarta - feira, 13 de Dezembro de 2017, 14h:00min.

PRESENTES

Juiz de Direito: Dr. Lener Leopoldo da Silva Coelho

Requerente: Ministério Público do Estado de Mato grosso

Promotora: Drª. Rhyzea Lúcia Cavalcanti de Morais

Testemunha: Fabrício da Silva Valdanha

 Wesley de Jesus Moreira

 Ulisses Borges Ledesma

 Higor da Costa Resende

 Poliana Teixeira Weber

Denunciados: Manoel dos Santos Silva

 Ulides Lourenço Guimarães

Advogado: Dr. Jakson Ricardo Freier

 Ausente: Felipe Santos Buglio

OCORRÊNCIAS

 Aberta a audiência, aos treze dias do mês de Dezembro de dois mil e 

dezessete (13.12.2017), às 14h00min na Sala de Audiência da Comarca 

de Alto Garças, constatou-se a presença das pessoas acima 

mencionadas.

Na presente solenidade foram ouvidas as testemunhas e os denunciados, 

tudo conforme mídia audiovisual em anexo.

 DELIBERAÇÕES

Em seguida o MM. Juiz deliberou: “Vistos etc. Oficie-se a POLITEC para a 

juntada do laudo definitivo de drogas. Aguarde-se o retorno da carta 

precatória expedida. Após, em ordem abra-se vista as partes para 

apresentação sucessiva de alegações finais no prazo de 10 (dez) dias.

 Após, voltem-me imediatamente conclusos para sentença.”

Nada mais havendo consignar, por mim, Mayara Cordeiro dos Santos, 

estagiária, foi lavrado o presente termo, que vai assinado pelos presentes.

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 52001 Nr: 2857-38.2017.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Menino de Macedo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Eduardo da Silveira 

Leite - OAB:137269/SP, ODAIR DONIZETE RIBEIRO - OAB:109334

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO/Ofício n. 3337/17.

Vistos etc.

Trata-se de ação que visa à obtenção de benefício previdenciário.

I – DO RECEBIMENTO DA INICIAL

Recebo o pedido inicial, uma vez que preenche os requisitos dispostos no 

art. 319 do Código de Processo Civil.

II – DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA

Tendo em vista as informações de hipossuficiência da parte, DEFIRO o 

pedido de gratuidade da justiça, ressalvada a possibilidade de 

impugnação/revogação, nos termos da Lei 1.060/50.

I – DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO

A praxe e a própria experiência das conciliações a respeito da matéria 

versada nos presentes autos demonstra que a autarquia requerida não 

tem por hábito ou regra transacionar. Como de regra o INSS não faz 

transação, nem comparece às audiências, o que inviabilizaria eventual 

expediente conciliatório, que se resumiria em morosidade processual, 

atentando ainda contra os princípios da celeridade e da economia 

processual, mister que o presente feito seja prontamente saneado e 

encaminhado diretamente à instrução, ocasião em que a conciliação prévia 

será permitida.

 II – DA CONTESTAÇÃO

Como forma de dar maior efetividade à jurisdição, determino desde já a 

citação do requerido para que esse apresente contestação, no prazo de 

15 (quinze dias).

Por sua vez, decorrido o prazo de contestação, havendo preliminares, 

vista ao autor para manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

III – DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO

Acerca da recente decisão junto ao Plenário do STF, de que se exige 

prévio requerimento administrativo antes de o segurado recorrer à Justiça 

para concessão de benefício previdenciário, verifico acostado aos autos 

o referido requerimento indeferido.

IV – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Após, conclusos para designação de audiência de instrução e julgamento.

Serve a presente decisão como ofício para encaminhamento do processo 

à Procuradoria do INSS, nos termos do art. 188 do CPC.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho
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 Cod. Proc.: 32288 Nr: 595-57.2013.811.0035

 AÇÃO: Averiguação de Paternidade->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gildevan José Rocha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mayanne Gomes Martins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anderson Oliveira de Souza - 

OAB:8322/MT, João Batista de Araújo e Silva - OAB:4208-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública da 

Comarca de Alto Garças-MT - OAB:

 DESPACHO.

Vistos, etc.

Sobre os embargos de declaração intime-se a parte requerente para que 

se manifeste no prazo de 05 (cinco) dias.

Após, com o decurso do prazo, tornem-me conclusos para deliberações 

pertinentes.

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 Juiz de Direito

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 32847 Nr: 1224-31.2013.811.0035

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Donizete Ferreira de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Téssia Carneiro da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Julia Barkoski de Oliveira - 

OAB:21784-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE ALTO GARÇAS - MT

JUIZO DA VARA ÚNICA

EDITAL DE CITAÇÃO

 PRAZO: 60 DIAS

AUTOS N.º 1224-31.2013.811.0035-ID-32847

ESPÉCIE: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

PARTE AUTORA: Donizete Ferreira de Souza

PARTE RÉ: Téssia Carneiro da Silva

CITANDO(A, S): Téssia Carneiro da Silva, Rg: 1451717-5 SSP MT Filiação: 

José Marcos Aurélio Ramos da Silva e Maria Dulce Carneiro da Silva, data 

de nascimento: 08/12/1983, brasileiro(a), natural de Cáceres-MT, 

solteiro(a), Endereço: Rua Major Pitaluga, Nº 669 Ou 206, Bairro: Centro, 

Cidade: Alto Garças-MT, atualmente em lugar incerto e não sabido

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 13/08/2013

VALOR DA CAUSA: R$ 678,00

FINALIDADE: CITAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da presente ação que lhe(s) é proposta, 

consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 

15(quinze) dias, contados da expiração do prazo deste edital, apresentar 

resposta, querendo, sob pena de serem considerados como verdadeiros 

os fatos articulados pela parte autora na peça vestibular.

 RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Ação de Divórcio Litigioso interposta por 

Donizete Ferreira de Souza em face de Téssia Carneiro da Silva, o 

proponente afirma ser casado com a requerida desde 10/11//2000, sob o 

regime de comunhão universal de bens, durante a união não adquiriram 

bens, o casal encontra-se separado de fato desde o ano de 2005, após 

ter frustradas todas as tentativas de citação foi determinada a citação por 

edital da parte requerida.

DESPACHO: Código 32847DESPACHOVistos etc.Tendo em vista que o 

requerente informou interesse no prosseguimento do feito, bem como a 

requerida encontra-se em local incerto e não sabido, cite-se por edital a 

requerida Téssia Carneiro da Silva.Às providências. Cumpra-se.Alto 

Garças/MT, 28 de novembro de 2017.LENER LEOPOLDO DA SILVA 

COELHOJuiz de Direito

Eu, , digitei.

 Alto Garças - MT, 14 de dezembro de 2017.

Gerson Nunes dos Santos

Escrivã(o) Judicial

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 35725 Nr: 1448-32.2014.811.0035

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Anselmo Schneider, Ernani Evandro Klasener, SINARA 

DE LOURDES ZANON KLASENER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabrício Castro Alves de Melo - 

OAB:25.383 - OAB/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE LUIS ZANON - 

OAB:14705

 DESPACHO

Vistos etc.

Digam as partes as provas que pretendem produzir, justificando a 

pertinência e a necessidade, no prazo de 10 (dez) dias.

Após, voltem-me os autos imediatamente conclusos.

Intimem-se.

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 36209 Nr: 1679-59.2014.811.0035

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cezalpino Mendes Teixeira Junior, Nely 

Francisca da Silva, Sérgio Weber Silva Laet

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Márcio Florestan Berestinas - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONAN DE OLIVEIRA SOUZA - 

OAB:4099, SIDRIANA GIACOMOLLI - OAB:6216

 Na esteira do que foi apregoado pelo destacado jurista, a análise é 

apenas sumária, não sendo necessário qualquer aprofundamento 

demasiado sobre o conjunto probatório, tanto assim o é que o Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso já decidiu que:“Restando comprovado 

que há indícios mínimos de que o funcionário público tenha realizado atos 

tidos como ilegais, deve o julgador receber a Ação Civil Pública, que 

deverá seguir seus regulares trâmites .Por assim dizer, basta a existência 

de indícios mínimos do que foi suscitado pelo autor para a deflagração da 

ação por improbidade administrativa, mesmo porque a cognição exauriente 

dos fatos será reservada para quando da prolação da sentença. Nesse 

contexto jurídico, os documentos de ref.01 servem ao propósito de indicar 

a viabilidade de se deflagrar a vertente ação por improbidade 

administrativa, haja vista, ainda, que os desdobramentos desse episódio 

somente poderão ser aferidos com exatidão na sentença a ser proferida.É 

lógico que essa análise inicial poderá ser alterada no transcurso do feito, 

não convencendo apenas o intuito de, desde logo, obstar o 

prosseguimento da demanda.POSTO ISSO, RECEBO a petição inicial, razão 

porque DETERMINO a CITAÇÃO dos réus para que querendo, no prazo 

legal, apresentar resposta à demanda, consignando as advertências 

legais.NOTIFIQUE/SE a Câmara Municipal do município de Alto Garças-MT 

para, caso queira, acompanhar o processo.CUMPRA-SE. CIÊNCIA ao 

Ministério Público.LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHOJUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 38023 Nr: 516-10.2015.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ODARIO CANDIDO DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco Cartões S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabrício Castro Alves de Melo - 

OAB:25.383 - OAB/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Edgard da Cunha 

Bueno Filho - OAB:126.504/SP

 Código nº: 38023
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DESPACHO.

Vistos etc.

Levando-se em consideração, a instalação do Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC) na Comarca de Alto 

Garças/MT em 03.10.2017, bem como o grau de sucesso e celeridade do 

CEJUSC na realização de solução de conflitos, intimem-se as partes para 

que se manifestem, no prazo de 15 (quinze) dias, sobre o interesse na 

realização de audiência de conciliação junto ao CEJUSC.

Cumpra-se.

Às providências.

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 38804 Nr: 771-65.2015.811.0035

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vilmar Adilson Follmann

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Quênesse Dyogo do Carmo 

- OAB:10286/MT

 Vistos etc.

 Ref.152: Levando-se em consideração, que aportou-se aos autos carta 

precatória referente ao depoimento da testemunha Jair Gentil, dê-se vista 

dos autos ao Ministério Público e a defesa para que se manifestem 

sucessivamente em termos de reiterar ou complementar suas alegações 

finais já apresentadas nos autos, no prazo de 05 dias.

 Às providências.

 LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 39350 Nr: 972-57.2015.811.0035

 AÇÃO: Processo de Apuração de Ato Infracional->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AdOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sebastião Domingues Vargas 

Neto - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO

Virtual

Código: 39350

Espécie: Processo de Apuração de Ato Infracional – Seção Infracional

 Data e horário: Quarta- feira, 13 de Dezembro de 2017, 10h:00min.

PRESENTES

Juiz de Direito: Dr. Lener Leopoldo da Silva Coelho

Requerente: Ministério Público do Estado de Mato grosso

Promotora: Drª. Rhyzea Lúcia Cavalcanti de Morais

Testemunhas: Luiz Leandro Ferreira

 Marcella Stefânia S. Sperandio

Menor: Anderson de Oliveira Souza

Representante: Suleide Dias de Oliveira

Defensor Público: Dr. Rubens Vera Fuzaro Junior

Ausentes: Joyce Verão Barbosa

OCORRÊNCIAS

Aberta a audiência, aos treze dias do mês de Dezembro de dois mil e 

dezessete (13.12.2017), às 10h:00min, na Sala de Audiência da Comarca 

de Alto Garças, constatou-se a presença das pessoas acima 

mencionadas.

 Dada a palavra ao representante do MPE este se manifestou no seguintes 

termos:”MM.Juiz, pugno pela desistência da testemunha Joyce Verão 

Barbosa.

DELIBERAÇÕES

Em seguida o MM. Juiz deliberou: “Vistos etc. Homologo a desistência da 

testemunha Joyce Verão Barbosa. Declaro encerrada a instrução 

processual. Abra-se vistas as partes para apresentação sucessiva de 

alegações finais.

 Após conclusos.”

Nada mais havendo consignar, por mim, Rayana Vichieti Rezende, 

assessora de gabinete, foi lavrado o presente termo, que vai assinado 

pelos presentes.

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 39355 Nr: 975-12.2015.811.0035

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALERIA CRISTINA VIEIRA DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeito Municipal de Alto Garças

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando César Passinato 

Amorim - OAB:7542 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anderson Oliveira de Souza 

- OAB:8322/MT

 Código: 39355

SENTENÇA.

Vistos etc.

Trata-se de Mandado de Segurança com Pedido Liminar impetrado por 

VALÉRIA CRISTINA VIEIRA DE CARVALHO em desfavor do PREFEITO 

MUNICIPAL DE ALTO GARÇAS/MT, visando à concessão de liminar para a 

ocupação do Cargo de Agente de Combate a Endemias, conforme consta 

no Edital do processo seletivo n°. 001/2012, de 30 de janeiro de 2012.

A autora alega que participou do processo seletivo supracitado para 

contratação temporária de excepcional interesse público e formação de 

cadastro reserva para o cargo de Agente de Combate a Endemias, tendo 

alcançado a 8ª posição. Alegou, ainda, que participou do curso de 

capacitação na data de 18/04/2012, sendo considerada apta para exercer 

a função.

Relata a impetrante que se apresentou para tomar posse, no entanto, a 

mesma não ocorreu.

 Justifica a existência do periculum in mora, no fato de que a demora na 

convocação possibilitaria que a vaga aberta seja preenchida por pessoa 

que não tenha sido classificada ou, ainda, não tenha sido aprovada no 

processo seletivo.

À ref. 13, a liminar fora indeferida.

O impetrado colacionou aos autos documentos alegando a decadência do 

direito da impetrante, demonstrando que, em todas as datas possíveis 

para a impetração do mandamus, a impetrante não o fez, vindo a 

impetrá-lo quando já havia decorrido o prazo de 120 dias, conforme 

previsão legal.

À ref. 27, o MPE pugnou pela extinção tendo em vista a ocorrência da 

decadência do direito de ação.

É O RELATÓRIO. DECIDO.

Inicialmente, destaca-se o cabimento da presente ação mandamental para 

proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou 

habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for 

autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de 

atribuições do Poder Público, nos termos do artigo 5º, LXIX, da 

Constituição da República Federativa do Brasil.

Contudo, para a concessão de medida liminar em mandado de segurança 

é necessária a presença do “fumus boni iuris” e do “periculum in mora”.

Calha mencionar que o direito de requerer mandado de segurança 

extingue-se depois de decorridos 120 (cento e vinte) dias, contados da 

ciência, pelo interessado, do ato impugnado, nos moldes do artigo 23 da 

Lei 12.016/2009.

A esse respeito, o termo inicial do prazo decadencial de 120 (cento e 

vinte) dias começa a fluir, para efeito de impetração do mandado de 

segurança, a partir da data em que o ato do Poder Público, revela-se apto 

a gerar efeitos lesivos na esfera jurídica do interessado.

Levando-se em consideração que a homologação do processo seletivo 

ocorreu no dia 04 do mês de maio do ano de 2012; que a desistência da 

contratada Ana Passiglia deu-se no dia 05 do mês de janeiro do ano de 

2015; e o requerimento para contratação de agentes somente se deu no 

dia 06 do mês de março do ano de 2015, e, por fim, o manejo do presente 

pela impetrante deu-se apenas em 22 de julho de 2015, verifica-se o 

transcurso do prazo decadencial de 120 (cento e vinte) dias para a 

impetração do presente mandado de segurança, configurando-se, a 

decadência de seu direito de ação.

Por oportuno, frisa-se que a extinção do direito de impetrar mandado de 

segurança, resultante da consumação do prazo decadencial, embora 
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impeça a utilização processual desse instrumento constitucional, não 

importa em correspondente perda do direito material, ameaçado ou violado, 

de que seja titular a parte interessada, que, sempre, poderá (respeitados 

os demais prazos estipulados em lei) questionar, em juízo, a validade 

jurídica dos atos emanados do Poder Público que lhe sejam lesivos.

Por fim, observando-se o disposto no artigo 10 da Lei 12.016/2009, a 

inicial merece ser desde logo indeferida, vez que a impetração ocorrera 

em 22/07/2015, transcorrendo o prazo legal para a impetração tempestiva, 

que se findou na data de 04/07/2015.

O egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso já se posicionou 

nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL – PEDIDO DE REFORMA DA DECISÃO QUE 

EXTINGUIU LIMINARMENTE O MANDADO DE SEGURANÇA, SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, EM RAZÃO DA DECADÊNCIA – 

IMPROCEDÊNCIA – LAPSO DECADENCIAL DE 120 DIAS CONSUMADO – 

DECADÊNCIA DO DIREITO DE OPTAR PELA VIA ESPECIAL, E NÃO DO 

DIREITO OBJETO DA CAUSA – AGRAVO DESPROVIDO.

1. Decorrendo interregno temporal superior a 120 (cento e vinte) dias 

entre a ciência, pelo interessado, do ato averbado de coator e a 

impetração do mandamus, indubitável a consumação da decadência.

2. O decurso do prazo decadencial previsto no art. 23 da Lei n. 12.016/09 

aniquila o direito potestativo da parte de optar pela senda especial do 

mandado de segurança, em nada interferindo no direito objeto da causa.

 (Agravo Regimental 127075/2014, DES. ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, 

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Julgado em 04/12/2014, 

Publicado no DJE 11/12/2014).

 Diante a fundamentação já exposta, INDEFIRO a petição inicial e, por 

conseguinte, JULGO EXTINTO o feito sem resolução de mérito, nos termos 

do artigo 10 da Lei 12.016/2009 c/c artigo 485, I, do Código de Processo 

Civil.

Condeno o impetrante ao pagamento das custas e honorários 

advocatícios.

 Expeça-se o necessário.

P.R.I.C.

LENER LEOPOLDO DA SILVA COLEHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 39552 Nr: 1069-57.2015.811.0035

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WEVERTON ARAÚJO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Márcio Florestan Berestinas - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ONORIO GONÇALVES DA 

SILVA JUNIOR - OAB:12992, Thiago Rodrigues Barbosa - 

OAB:19.887-0/MT

 Vistos etc.

 Ref.88: Levando-se em consideração, que aportou-se aos autos o laudo 

definitivo da droga, dê-se vista dos autos ao Ministério Público e a defesa 

para que se manifestem sucessivamente em termos de reiterar ou 

complementar suas alegações finais já apresentadas nos autos, no prazo 

de 05 dias.

 Às providências.

 LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 40330 Nr: 1364-94.2015.811.0035

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Levino Gomes da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCINELI FERRI SALVINI - 

OAB:66967

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cândido Parreira Duarte 

Neto - OAB:86.374 SP, Marcos Eduardo da Silveira Leite - 

OAB:137269/SP, Odair Donizete Ribeiro - OAB:109334/SP, Patrícia 

Mariano da Silva - OAB:171.255 SP

 Código nº: 40330

SENTENÇA

Vistos etc.

Cuida-se de ação de embargos a execução proposta por INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS em desfavor de LEVINO GOMES 

DA SILVA.

É o relatório. Decido.

Levando-se em consideração que o autor já havia apresentado embargos 

à execução nos autos de código n°. 37517, restou caracterizada a 

litispendência.

Diante do exposto, JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito, 

nos termos do artigo 485, inciso V, do Código de Processo Civil.

P.R. I.C.

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 42105 Nr: 420-58.2016.811.0035

 AÇÃO: Alvará Judicial->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sidney Antônio Borges, DEALDO MENDONÇA BORGES, 

Maria José Mendonça Cajango, LEONICE MENDONÇA BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTE JUÍZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VERA LUIZA BARBOSA DE 

FREITAS - OAB:18207/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de Alvará Judicial promovido por SIDNEY ANTONIO BORGES, 

DEALDO MENDONÇA BORGES, MARIA JOSE MENDONÇA CAJANGO, 

LEONICE MENDONÇA BORGES.

É o relatório. Decido.

I – DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA

A concessão do benefício da justiça gratuita está condicionada a 

comprovação do inciso LXXIV, art. 5º da Constituição Federal, a dizer, “o 

Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos”.

Neste sentido, a Lei nº 1.060 /50, em seu artigo 5º, caput, ressalva ao 

magistrado a possibilidade de afastar o benefício da justiça gratuita 

quando não forem cumpridos os requisitos legais e estiverem presentes 

fortes elementos capazes de contrariar a alegada presunção.

 No caso em análise a parte autora não conseguiu demonstrar a sua 

hipossuficiência cingindo-se em pleitear a gratuidade da justiça. Tal 

alegação, por si só, não garante a aptidão de justificar a concessão do 

benefício.

 Sendo assim, intime-se o requerente para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

proceder ao recolhimento das taxas judiciárias ou comprovar a sua 

condição de hipossuficiente, sob pena de cancelamento da distribuição e 

arquivamento dos autos.

Com o decurso do prazo, com ou sem manifestação, voltem-me os autos 

conclusos para deliberações.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 42107 Nr: 422-28.2016.811.0035

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RITA APARECIDA PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE MAICON OLIVARES 

ALBUQUERQUE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Eduardo Zanchet 

Girardello - OAB:11033-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1 – Citem-se e os interessados não representados pelo mesmo patrono, 

se for o caso, bem como as Fazendas Municipal, Estadual e Federal 

(NCPC, art. 626), estas para que se manifestem sobre os valores do bem 

e podendo, se dele discordar, juntar prova de cadastro, em 20 (vinte) dias 

(NCPC, art. 629) ou atribuir valores, que poderão ser aceitos pelos 

interessados (NCPC, art. 634), manifestando-se expressamente. Em 
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relação à Fazenda Pública Estadual determino que esta carreie aos autos 

a certidão negativa de débitos em nome do de cujus, expedida pela 

PGE/MT, haja vista que a Comarca de Alto Garças não é próxima da capital 

o que gera custo para a emissão desta. A não apresentação desta 

certidão acarretará como aceita a certidão expedida pela SEFAZ através 

de portal eletrônico. 2 – Havendo concordância, quanto às primeiras 

declarações e quanto aos valores, iniciais ou atribuídos, intime-se a 

inventariante para prestar as últimas declarações e plano de 

partilha.Quanto ao valor do bem, destaco que, inicialmente cabe a 

inventariante informa-lo, de modo que, se a Fazenda Pública concordar 

com o valor já apresentado, o cálculo do imposto terá este como 

parâmetro. Entretanto, caso a Fazenda Pública discorde do valor 

apresentado e apresentado outro, concordando com o valor a 

inventariante, este então passará a ser o parâmetro para o cálculo. Em 

não havendo concordância, venham-me conclusos para deliberação.3 - 

Após, intimem-se os herdeiros para se manifestarem em 10 (dez) dias.4 – 

Após prestadas as primeiras declarações, certifique-se a secretaria em 

quadro esquemático de fácil visualização a situação do presente 

inventário. 5 – Abra-se vista ao Ministério Público, haja vista a existência 

de interesse de menores.Expeça-se o necessário para o cumprimento 

desta decisão.LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 44284 Nr: 1252-91.2016.811.0035

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Rodrigues Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:OAB/MT 3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA.

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão de bem alienado fiduciariamente, 

com pedido de liminar, fundamentada no Dec. Lei 911/69, proposta por 

BANCO BRADESCO S/A em desfavor de JOSÉ RODRIGUES FILHO, ambos 

qualificados nos autos.

À ref. 10, indeferiu-se o pedido liminar, eis que não restou demonstrado a 

comprovação da mora do réu por parte do autor, sendo determinado que o 

autor no prazo de 30 (trinta) dias comprovasse a mora do requerido.

À ref. 14, o autor pugnou pela juntada de instrumento de protesto, bem 

como reconsideração da decisão que determinou a intimação do banco 

requerente para comprovar a mora da requerida.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório. Decido.

Em consonância aos termos do art. 2º do Decreto Lei nº 911/69, o simples 

instrumento de protesto colacionado aos autos não tem o condão por si só 

de comprovar a notificação extrajudicial do requerido, quando não se 

esgotados os meios para localizar o devedor, o que se verificou no 

presente caso.

Nessa seara segue jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do 

Mato Grosso:

 Ementa: APELAÇÃO CÍVEL – BUSCA E APREENSÃO – PROTESTO 

REALIZADO VIA EDITAL – CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR NÃO 

COMPROVADA – MEIOS DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL NÃO 

ESGOTADOS – RECURSO DESPROVIDO. A jurisprudência de nossos 

tribunais caminha no sentido de que a mora do devedor deve ser 

comprovada por notificação extrajudicial realizada por Cartório de Títulos e 

Documentos a ser entregue no domicílio do devedor, sendo dispensada a 

notificação pessoal, ou, quando esgotados os meios para localizar o 

devedor, pelo protesto do título por edital, o que não ocorreu no caso em 

espécie. (Ap 9610/2017, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, 

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 18/04/2017, Publicado no DJE 

25/04/2017). TJ-MT - Apelação APL 00242312920168110041 9610/2017 

(TJ-MT). Data de publicação: 25/04/2017.

Inexistindo nos autos comprovação de que o credor esgotou todos os 

meios para notificar o devedor no endereço fornecido no momento da 

contratação, não se presta a constituir em mora o protesto e posterior 

intimação realizada por edital, como é o caso dos autos.

Logo, não comprovada a mora, pressuposto processual de constituição e 

desenvolvimento regular da ação de busca e apreensão, JULGO EXTINTO 

o presente, sem resolução do mérito nos termos do art. 485, inciso IV do 

CPC.

 Condeno o autor ao pagamento das custas e taxas judiciais.

Após o trânsito em julgado, ao arquivo com as baixas e anotações de 

estilo.

P.R.I.C

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 45702 Nr: 1923-17.2016.811.0035

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Antônia de Carvalho Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE SEVERINO CORDEIRO DOS 

SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Eduardo Zanchet 

Girardello - OAB:11033-B/MT, Fernando César Passinato Amorim - 

OAB:7542 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

Vistos etc.

CITE-SE com prazo de (15) quinze dias, os requeridos dos termos da ação 

e para responder, querendo, a ação, sob pena de presumirem-se como 

verdadeiros os fatos narrados na inicial, com a advertência grafada no 

artigo 344 do CPC.

No mais, CITEM-SE os confinantes do imóvel usucapiendo e seus 

cônjuges, se casados forem, na forma do artigo 246, § 3º, do CPC, com a 

advertência grafada no artigo 344 do CPC.

CITEM-SE, ainda, por edital, com prazo de trinta 30 dias, os réus incertos e 

desconhecidos, bem como terceiros interessados, na forma dos artigos 

259, incisos I e III, do CPC.

NOTIFIQUEM-SE, via postal, com aviso de recebimento, os representantes 

da Fazenda Pública Federal, Estadual e Municipal, ENCAMINHANDO-SE a 

cada um dos referidos entes cópia da inicial e dos documentos que a 

instruiu, consignando o prazo de 30 dias para manifestação.

Por fim, AO Ministério Público.

DEFIRO os benefícios da justiça gratuita nos termos da Lei 1.060/50, 

revogando-os a qualquer tempo caso inverídica a declaração de 

hipossuficiência.

Intimem-se. Cumpra-se.

Às providências.

LENER LEOPOLDO COELHO DA SILVA

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 50257 Nr: 2247-70.2017.811.0035

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: JMB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JGdS, IFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MOISÉS BARBOSA DE QUEIROZ - 

OAB:OAB/MT 11.759

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO.

Vistos etc.

Encaminhem-se os autos ao MPE para que se manifeste, tendo em vista a 

existência de interesse de incapaz.

Após, voltem-me conclusos.

 LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 Juiz de Direito

 LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 52241 Nr: 2917-11.2017.811.0035

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RESENDE ADVOGADOS ASSOCIADOS
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Odelir Antônio Balbinotti

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO SANTOS DE RESENDE 

- OAB:6358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº: 52241

 Vistos etc.

 Tratam-se os presentes autos de carta precatória encaminhada do Juízo 

deprecante para esta comarca, requerendo o cumprimento de ordem.

 Inicialmente, verifique-se o recolhimento das custas, nos termos do item 

2.7.1 da CNGCJ/MT, estando isento do recolhimento as cartas precatórias 

referentes à ação penal pública, justiça gratuita, Juizado Especial, infância 

e juventude, feitos da Fazenda Pública e outros com isenção legal de 

custas prévias.

 Não havendo o recolhimento devido, decorrido o prazo de 30 (trinta) dias, 

devolva-se a presente precatória ao Juízo de origem, constando no ofício 

o motivo da devolução e o valor das custas devidas para o caso de novo 

encaminhamento, conforme item 2.7.2 da CNGCJ/MT.

 Estando em ordem a missiva, cumpra-se o deprecado, com a urgência 

que o caso requer.

 Em havendo necessidade de designação de audiência, notifique o juízo 

deprecante, conforme exige o item 2.7.4 da normativa em comento, sendo 

desnecessária a intimação dos patronos das partes, nos termos da 

Súmula 273 do S.T.J..

 Caso a ordem não deva ser cumprida nesta comarca, remeta-se ao local 

de cumprimento, dado o caráter itinerante da missiva, conforme dispõe o 

artigo 262 caput do Código de Processo Civil, notificando imediatamente o 

juízo deprecante.

 Após o cumprimento, independentemente de novo despacho, remeta os 

autos ao juízo deprecante, com os cumprimentos de estilo.

 Cumpra-se.

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 35341 Nr: 1239-63.2014.811.0035

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERTIMIG FERTILIZANTES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gelson Luiz Dranca, Maria Rosa Machado 

Dranca, Hilário Schneider, Itacir Lora, Simoni Rosmeri Klasener Schneider

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIZETE RAMALHO GERINO - 

OAB:5614

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando César Passinato 

Amorim - OAB:7542 - MT

 Código nº: 35341

DESPACHO.

Vistos etc.

Ref. 24: DEFIRO o quanto requerido, desentranhe-se dos autos a petição 

de ref. 23.

No mais, levando-se em consideração, a instalação do Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC) na Comarca de Alto 

Garças/MT em 03.10.2017, bem como o grau de sucesso e celeridade do 

CEJUSC na realização de solução de conflitos, intimem-se as partes para 

que se manifestem, no prazo de 15 (quinze) dias, sobre o interesse na 

realização de audiência de conciliação junto ao CEJUSC.

Cumpra-se.

Às providências.

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 35579 Nr: 1372-08.2014.811.0035

 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Ordinário->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SINDICATO DOS SEVDORES PUBLICOS DE ALTO 

GARÇAS-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazenda Pública Municipal, Município de Alto 

Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANDERLEI SILVERIO PEREIRA - 

OAB:11230

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anderson Oliveira de Souza 

- OAB:8322/MT

 DESPACHO

Vistos etc.

Digam as partes as provas que pretendem produzir, justificando a 

pertinência e a necessidade, no prazo de 10 (dez) dias.

Após, voltem-me os autos imediatamente conclusos.

Intimem-se.

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 36360 Nr: 1757-53.2014.811.0035

 AÇÃO: Imissão na Posse->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIO TIMO MACHADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Eugênio Bonjour

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Eduardo Zanchet 

Girardello - OAB:11033-B/MT, Claudionor Goulart Bentos - 

OAB:GO/45532-A, Fernando César Passinato Amorim - OAB:7542 - 

MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 .E ainda a jurisprudência pátria:DENUNCIAÇÃO DA LIDE FEITA PELO 

AUTOR. REQUERIMENTO FORMULADO APÓS A CONTESTAÇÃO. 

EXTEMPORANEIDADE. INDEFERIMENTO. - Salvo a ocorrência de fato 

superveniente e relevante, o pedido de denunciação da lide pelo autor 

deve ser formulado na petição inicial. Art. 71 do CPC. Recurso especial 

conhecido e provido.STJ ProcessoREsp 97915 SP 1996/0036384-6, Orgão 

JulgadorT4 - QUARTA TURMA, PublicaçãoDJ 2.04.2002 p. 207,v 

Julgamento20 de Novembro de 2001,RelatorMinistro BARROS MONTEIRO. 

Nesta senda, ante a sua extemporaneidade indefiro o pedido de 

denunciação à lide formulado pelo autor. No que se refere, as questões 

arguidas em sede de preliminar pelo requerido vislumbro que estas se 

confundem com o mérito da ação, razão pela qual serão analisadas em 

conjunto com este em momento oportuno. Outrossim, no que tange a 

questão prejudicial de mérito de prescrição tendo em vista, que o autor 

adquiriu o imóvel em 2013 e ingressou com a ação em 2014, não há que 

se falar em prescrição. No mais, intimem-se as partes para que 

especifiquem as provas que pretendem produzir, no prazo de 15(quinze) 

dias.______________________________Lener Leopoldo da Silva Coelho 

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 38710 Nr: 735-23.2015.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francisco Pereira Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Alto Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Quênesse Dyogo do Carmo - 

OAB:10286/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GISLAINE SARA MOREIRA 

MORAES MARTINS - OAB:7062

 Agravo de Instrumento AI 20071068620178260000 SP 

2007106-86.2017.8.26.0000 (TJ-SP). Data de publicação: 23/03/2017.Logo 

inegável assim que o recorrente preencheu todos requisitos para que 

ocorresse o regular prosseguimento do recurso.Dessa forma, diante dos 

argumentos supramencionados, bem como, a luz do principio da 

instrumentalidade das formas, deve o Recurso de Apelação ser admitido e 

o processo seguir seu curso, nos termos da lei.Assim, proceda-se a 

escrivania com a retificação da Certidão de Trânsito em Julgado datada de 

09 de setembro de 2016 (ref. 25), uma vez que em que pese tenha sido 

interposto em autos diversos, o recurso fora protocolado 

tempestivamente.Após, intime-se o apelado para, querendo, apresentar 

contrarrazões no prazo de 08 (oito) dias. Com o aporte das 

contrarrazões, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça, com 

as nossas homenagens.Em busca da observância aos princípios da 

celeridade processual e instrumentalidade das formas e em atenção ao 

que dispõe o art. 188 do NCPC, determino que cópia desta decisão sirva 

como Ofício de remessa dos autos ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO 

DE MATO GROSSO.Às providências.Cumpra-se, expedindo o 
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necessário.LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 40590 Nr: 1462-79.2015.811.0035

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz Antonio Vitório Soares

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Alto Garças - MT, 

Fazenda Pública Municipal

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabrício Castro Alves de Melo - 

OAB:25.383 - OAB/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anderson Oliveira de Souza 

- OAB:8322/MT, GISLAINE SARA MOREIRA MORAES MARTINS - 

OAB:7062

 Código nº: 40590

DESPACHO.

Vistos etc.

No mais, levando-se em consideração, a instalação do Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC) na Comarca de Alto 

Garças/MT em 03.10.2017, bem como o grau de sucesso e celeridade do 

CEJUSC na realização de solução de conflitos, intimem-se as partes para 

que se manifestem, no prazo de 15 (quinze) dias, sobre o interesse na 

realização de audiência de conciliação junto ao CEJUSC.

Cumpra-se.

Às providências.

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 37695 Nr: 372-36.2015.811.0035

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fernando Cesar Passinato Amorim

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando César Passinato 

Amorim - OAB:7542 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante a certidão de ref. 11, ACOLHO o pedido do autor e DETERMINO a 

expedição de requisição de pequeno valor ao Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, devendo constar expressamente que a dívida 

objeto destes autos tem natureza alimentar, aplicando-se a orientação da 

Súmula 144 do Superior Tribunal de Justiça e art. 6º, § 1º da Lei 9.469/97.

Comprovado o recebimento da requisição junto ao Tribunal de Justiça, 

arquivem-se os autos.

Intimem-se as partes desta decisão.

____________________________________

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 30883 Nr: 825-36.2012.811.0035

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marilene Gonçalves Martins - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes Júlio Tomaz - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Procedo às buscas ao endereço do requerido nos órgãos credenciados 

ao TJMT, conforme extrato em anexo.

Tendo em vista que consulta ao sistema restou infrutífera, proceda-se 

com citação do Edital.

Às providências.

Alto Garças/MT, 13 de Dezembro de 2017.

 _______________________________________

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 35532 Nr: 1359-09.2014.811.0035

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Anselmo Schneider

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Rabobank Internacional Brasil s.a

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabrício Castro Alves de Melo - 

OAB:25.383 - OAB/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO.

Vistos etc.

 I - Certifique-se acerca da tempestividade.

II – Se tempestivos, recebo os presentes embargos à execução opostos 

por Anselmo Schneider, sem efeito suspensivo.

III - Sobre os embargos, ouça-se o exequente, ora embargado, no prazo 

de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 920, I, do NCPC.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 40712 Nr: 1518-15.2015.811.0035

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vânia Maria de Souza Rezende

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCINELI FERRI SALVINI - 

OAB:66967

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabrício Castro Alves de 

Melo - OAB:25.383 - OAB/GO

 Código nº: 40712

DESPACHO.

Vistos etc.

Levando-se em consideração, a instalação do Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC) na Comarca de Alto 

Garças/MT em 03.10.2017, bem como o grau de sucesso e celeridade do 

CEJUSC na realização de solução de conflitos, intimem-se as partes para 

que se manifestem, no prazo de 15 (quinze) dias, sobre o interesse na 

realização de audiência de conciliação junto ao CEJUSC.

Cumpra-se.

Às providências.

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 46840 Nr: 452-29.2017.811.0035

 AÇÃO: Processo de Apuração de Ato Infracional->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RDSM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando César Passinato 

Amorim - OAB:7542 - MT

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO o feito ao patrono do menor para que, 

no prazo legal, apresente a defesa preliminar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 49704 Nr: 1922-95.2017.811.0035

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL 

DO ESTADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C. A. R. PEIXOTO - ME, CARLOS ALBERTO 

RODRIGUES PEIXOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO V. DE SOUZA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO.

Vistos etc.

Ante a decisão liminar proferida pelo Superior Tribunal de Justiça na 

Suspensão de Segurança – SS nº 2899/MT em que se suspenderam os 

efeitos da decisão proferida no Mandado de Segurança Coletivo nº 

1000783-02.2017.811.0000 em trâmite no TJMT, determino o cumprimento 

da diligência pendente pelo oficial de justiça sem o adiantamento das 
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despesas.

Cumpra-se, expeça-se o necessário.

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 4310 Nr: 625-10.2004.811.0035

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vera Lúcia Blumle Borges

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Laercio Paulo Cimadom

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando César Passinato 

Amorim - OAB:7542 - MT

 Cód. 4310

Vistos etc.

Cumpra-se a decisão de fls.2.031.

Às providências.

Alto Garças/MT, 13 de dezembro de 2017

 ________________________________________

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 9301 Nr: 200-41.2008.811.0035

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOCIKLEBER BORGES BUENO COMERCIO DE 

PECAS E ACESSORIOS - ME

 JOCIKLEBER BORGES BUENO COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS - 

ME, Jocickleber Borges Bueno

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marli Terezinha Mello de 

Oliveira - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO.

Vistos, etc.

Indefiro por ora a citação por edital eis que não se esgotaram os meios de 

citação.

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 9769 Nr: 500-03.2008.811.0035

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luciana de Camargo Salgueiro, Maria Leonor Salgueiro 

Galeazzi, Claúdio Eugênio Stiller Galeazzi, Maria Francisca Salgueiro 

Gomes, José Salgueiro, Sebastião Wenceslau Salgueiro Gomes, Carlos 

Salgueiro, Heliana Angotti Salgueiro, Maria Lucia Salgueiro Tironi, Moacyr 

Francisco de Albuquerque Tironi, Maria Heloisa Salgueiro Peixoto, Renato 

Peixoto, Tânia Maria Toledo Salgueiro, Pedro Salgueiro, Vanisse Rodrigues 

da Cunha Castro Salgueiro, Joaquim Salgueiro Filho, Maria Inês de 

Camargo Salgueiro Jahara, Carlos Alberto Jahara

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Orestino Higino da Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecido Gonçalves - 

OAB:2022/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Mendes da Silva - 

OAB:7603-B/MT

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO os autos as partes para que se 

manifestem sobre a petição de fls.266/267, no prazo de 15 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 14411 Nr: 446-32.2011.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vinicius Bignardi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cezalpino Mendes Teixeira Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Reinaldo Celso Bignardi - 

OAB:60348/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anderson Oliveira de Souza 

- OAB:8322/MT, João Batista de Araújo e Silva - OAB:4208-A

 DESPACHO.

Vistos, etc.

Sobre os embargos de declaração intime-se a parte requerente para que 

se manifeste no prazo de 05 (cinco) dias.

Após, com o decurso do prazo, tornem-me conclusos para deliberações 

pertinentes.

Às providências. Cumpra-se.

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 35493 Nr: 1339-18.2014.811.0035

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fernando Fraga de Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Eduardo Zanchet 

Girardello - OAB:11033-B/MT, Fernando César Passinato Amorim - 

OAB:7542 - MT

 Vistos etc.

Expeça-se certidão criminal circunstanciada (contendo o crime cometido e 

eventual data do trânsito em julgado) do denunciado nos termos do artigo 

975, § 4º da CNGC, bem como requisite-se certidões de antecedentes 

criminais do implicado ao Instituto de Identificação Estadual e à 

Superintendência Regional da Polícia Federal/MT.

Com o aporte, voltem-me conclusos.

Cumpra-se expedindo-se o necessário.

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 40118 Nr: 1285-18.2015.811.0035

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MIGUEL BENTO MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando César Passinato 

Amorim - OAB:7542 - MT

 Vistos etc.

 Homologo à desistência da testemunha Augusto Carlos Cajango, 

conforme requerido pelo réu à ref.89, solicite-se o retorno da carta 

precatória expedida à ref.39 independente de cumprimento. Outrossim, 

oficie-se ao Juízo de Rondonópolis/MT para que informe quanto 

cumprimento da carta precatória de ref.38.

 No mais, com o aporte da carta precatória de ref.38, dê-se vista dos 

autos as partes para que apresentem alegações finais sucessivas, no 

prazo legal.

Às providências.

 ________________________________________

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 47350 Nr: 630-75.2017.811.0035

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Robson Fraga Nogueira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espolio de Alberto Fraga Nogueira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MOISÉS BARBOSA DE QUEIROZ - 

OAB:OAB/MT 11.759

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1016018/12/2017 Página 447 de 613



 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em relação à Fazenda Pública Estadual determino que esta carreie aos 

autos a certidão negativa de débitos em nome do de cujus, expedida pela 

PGE/MT, haja vista que a Comarca de Alto Garças/MT não é próxima da 

capital o que gera custo para a emissão desta. A não apresentação desta 

certidão acarretará como aceita a certidão expedida pela SEFAZ através 

de portal eletrônico. 2 – Havendo concordância, quanto às primeiras 

declarações e quanto aos valores, iniciais ou atribuídos, intime-se a 

inventariante para prestar as últimas declarações e plano de 

partilha.Quanto ao valor do bem, destaco que, inicialmente cabe a 

inventariante informa-lo, de modo que, se a Fazenda Pública concordar 

com o valor já apresentado, o cálculo do imposto terá este como 

parâmetro. Entretanto, caso a Fazenda Pública discorde do valor 

apresentado e apresentado outro, concordando com o valor a 

inventariante, este então passará a ser o parâmetro para o cálculo. Em 

não havendo concordância, venham-me conclusos para deliberação.3 - 

Após, intimem-se os herdeiros para se manifestarem em 10 (dez) dias.4 – 

Após prestadas as primeiras declarações, certifique-se a secretaria em 

quadro esquemático de fácil visualização a situação do presente 

inventário. Expeça-se o necessário para o cumprimento desta 

decisão.LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHOJUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 49267 Nr: 1696-90.2017.811.0035

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA JULIA MOREIRA BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE ADALGISA MOREIRA DA SILVA, 

ESPÓLIO DE JOÃO BARBOSA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEBORA MOREIRA BORGES 

NUNES - OAB:7945

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 . Em relação à Fazenda Pública Estadual determino que esta carreie aos 

autos a certidão negativa de débitos em nome do de cujus, expedida pela 

PGE/MT, haja vista que a Comarca de Alto Garças/MT não é próxima da 

capital o que gera custo para a emissão desta. A não apresentação desta 

certidão acarretará como aceita a certidão expedida pela SEFAZ através 

de portal eletrônico. 2 – Havendo concordância, quanto às primeiras 

declarações e quanto aos valores, iniciais ou atribuídos, intime-se a 

inventariante para prestar as últimas declarações e plano de 

partilha.Quanto ao valor do bem, destaco que, inicialmente cabe a 

inventariante informa-lo, de modo que, se a Fazenda Pública concordar 

com o valor já apresentado, o cálculo do imposto terá este como 

parâmetro. Entretanto, caso a Fazenda Pública discorde do valor 

apresentado e apresentado outro, concordando com o valor a 

inventariante, este então passará a ser o parâmetro para o cálculo. Em 

não havendo concordância, venham-me conclusos para deliberação.3 - 

Após, intimem-se os herdeiros para se manifestarem em 10 (dez) dias.4 – 

Após prestadas as primeiras declarações, certifique-se a secretaria em 

quadro esquemático de fácil visualização a situação do presente 

inventário. Expeça-se o necessário para o cumprimento desta 

decisão.LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 2467 Nr: 226-15.2003.811.0035

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdLPC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Manoel Júnior - 

OAB:3284-B, Nelson Manoel Junior - OAB:5454-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando César Passinato 

Amorim - OAB:7542 - MT

 SENTENÇA

Vistos etc.

Trata-se de ação de cumprimento de sentença proposta por CARAMURU 

ALIMENTOS - LTDA em face de ESPÓLIO DE LAERCIO PAULO CIMADOM.

Diante do acordo a que chegaram as partes às fls. 483/488 e 523/524, 

faz-se mister a homologação.

É o relatório. Decido.

Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, HOMOLOGO o acordo 

entabulado entre as partes, e, via de consequência, EXTINGO os 

presentes feitos com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso 

III, alínea “b”, do Novo Código de Processo Civil.

 Custas e honorários conforme acordado entre as partes.

 Decorrido o prazo para manifestação, voltem os autos conclusos.

 Alto Garças/MT, 14 de dezembro de 2017.

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 36849 Nr: 2090-05.2014.811.0035

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Municipal

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TEREZA ROSA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISLAINE SARA MOREIRA 

MORAES MARTINS - OAB:7062

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Vistos etc.

 Trata-se de Execução Fiscal movida pela Fazenda Pública Municipal 

visando o recebimento de crédito em valor inferior ao equivalente a 15 

(quinze) Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso – UPF-MT.

 No presente caso, face o valor do débito, deve-se aplicar o disposto no 

artigo 1.119 da CNGC que traz:

Art. 1.119 – Determina o arquivamento incontinenti, mas provisório, das 

Execuções Fiscais Estaduais e Municipais de valor inferior ao equivalente 

a 15 (quinze) Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso - UPFMT.

 De ressaltar que o valor atual da UPF-MT é R$ 129,74 (cento e vinte e 

nove reais e setenta e quatro centavos), conforme Portaria da SEFAZ.

 Diante disso e considerando o valor executado na presente ação, bem 

como que o provimento já transcrito, traz as explicações e 

esclarecimentos que se fazem pertinentes, sem maiores delongas, 

determino o arquivamento destes autos, sem baixa na distribuição.

 Ressalto por fim, que ocorrendo qualquer das hipóteses autorizadoras do 

desarquivamento destes autos, descritas no artigo da CNGC, deverá tal 

providência ser devidamente certificada e, após o pronunciamento do 

Exequente, venham-me os autos conclusos para novas deliberações.

Às providências. Cumpra-se.

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 37893 Nr: 459-89.2015.811.0035

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Filomena Dionizio da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANRIE RODRIGUES RECK - 

OAB:59323

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cândido Parreira Duarte 

Neto - OAB:86.374 SP, Marcos Eduardo da Silveira Leite - 

OAB:137269/SP, Odair Donizete Ribeiro - OAB:109334/SP, Patrícia 

Mariano da Silva - OAB:171.255 SP

 . Consequentemente, fixo o quantum exequendo no montante de R 

R$12.296,53(doze mil e duzentos e noventa e seis reais e cinquenta e três 

reais), sendo a quantia de R$11.178,67 (onze mil, cento e setenta e oito 

reais e sessenta e sete centavos) devidos à embargada e o valor de 

R$1.117,86 (um mil, cento e dezessete reais e oitenta e seis centavos) à 

título de honorários advocatícios de sucumbência. Condeno a embargada 

ao pagamento de custas e honorários advocatícios, no importe de 10% 

(dez por cento) do excesso apurado (art. 85, §1º do CPC), suspendo a 

exigibilidade desses valores em virtude da gratuidade que ora fica 

deferida (Art. 98 do CPC). Prossiga a parte embargada/credora com a 

execução.Transitada em julgado, certifique-se, anote-se, baixe-se e 

arquive-se, desapensando-se os autos, após oportuno traslado de cópia 

desta sentença para o feito executivo.P. R. I. C.LENER LEOPODOLDO DA 

SILVA COELHO Juiz De Direito

 Intimação da Parte Requerida
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 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 39551 Nr: 1068-72.2015.811.0035

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adão Terres

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Márcio Florestan Berestinas - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Eduardo Zanchet 

Girardello - OAB:11033-B/MT

 Vistos etc.

Expeça-se certidão criminal circunstanciada (contendo o crime cometido e 

eventual data do trânsito em julgado) do denunciado nos termos do artigo 

975, § 4º da CNGC, bem como requisite-se certidões de antecedentes 

criminais dos implicados ao Instituto de Identificação Estadual e à 

Superintendência Regional da Polícia Federal/MT.

Com o aporte, voltem-me conclusos.

Cumpra-se expedindo-se o necessário.

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 41101 Nr: 1715-67.2015.811.0035

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Municipal

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE JOSÉ INÁCIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gislaine Sara Moreira Moraes 

Martins - OAB:7062/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de cumprimento de sentença, proposto por FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL em face do ESPÓLIO DE JOSÉ INÁCIO DA SILVA.

I – DOS REQUISITOS DO PEDIDO EXECUTÓRIO

Dispõe o art. 524 do CPC que o requerimento de execução deverá ser 

instruído com demonstrativo descriminalizado e atualizado do débito, bem 

como o nome completo, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas 

Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do exequente e do 

executado, observado o disposto no art. 319, §§ 1º a 3º; o índice de 

correção monetária adotado; os juros aplicados e as respectivas taxas; o 

termo inicial e o termo final dos juros e da correção monetária utilizados; a 

periodicidade da capitalização dos juros, se for o caso; especificação dos 

eventuais descontos obrigatórios realizados; indicação dos bens 

passíveis de penhora, sempre que possível.

II – DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Intime-se o devedor, por meio de seu advogado, para efetuar o pagamento 

dos valores exequendos, qual seja R$ 2.090,31 (dois mil e noventa reais e 

trinta e um centavos), no prazo de 15 dias, sob pena de incidir em multa de 

10% sobre o valor atualizado da dívida e 10% a título de honorários 

advocatícios, a teor do que dispõe o art. 523 do CPC.

Cabe frisar, se o pagamento for parcial, a sobredita multa e os honorários 

incidirão sobre o restante do débito, consoante dispõe o § 2º, do citado 

artigo. Não efetuado o pagamento, expeça-se mandado de penhora e 

avaliação dos bens indicados pelo credor, em havendo.

III – DA IMPUGNAÇÃO

Em consonância com o que dispõe o art. 525 do CPC transcorrido o prazo 

de 15 (quinze) dias sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 

(quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou 

nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação.

 Altere-se a classe processual para cumprimento de sentença.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 43545 Nr: 928-04.2016.811.0035

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Geraldo Gasparello

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:OAB/MT 19.081-A, Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:OAB/MT 14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA.

Vistos etc.

Cuida-se de Ação Monitória, proposta por BANCO DO BRASIL S/A em 

face de GERALDO GASPARELLO, pelos fatos e fundamentos expostos na 

prefacial.

Diante do acordo a que chegaram as partes, noticiado à ref. 14, faz-se 

mister a homologação.

É o relatório. Fundamento e decido.

Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, HOMOLOGO o acordo 

entabulado entre as partes, e, via de consequência, EXTINGO os 

presentes feitos com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso 

III, alínea “b”, do Novo Código de Processo Civil.

Custas e honorários conforme acordado.

Após, remetam-se os autos ao arquivo com as baixas e anotações de 

estilo.

P.R.I.C.

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 44134 Nr: 1176-67.2016.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Thelnair Lessa Rosa da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Alto Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Quênesse Dyogo do Carmo - 

OAB:10286/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GISLAINE SARA MOREIRA 

MORAES MARTINS - OAB:7062

 DESPACHO

Vistos etc.

Digam as partes as provas que pretendem produzir, justificando a 

pertinência e a necessidade, no prazo de 10 (dez) dias.

Após, voltem-me os autos imediatamente conclusos.

Intimem-se.

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 45554 Nr: 1865-14.2016.811.0035

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Alto Garças - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Regina Paula Rodrigues da Silva Araújo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gislaine Sara Moreira Moraes 

Martins - OAB:7062/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Vistos etc.

 Trata-se de Execução Fiscal movida pela Fazenda Pública Municipal 

visando o recebimento de crédito em valor inferior ao equivalente a 15 

(quinze) Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso – UPF-MT.

 No presente caso, face o valor do débito, deve-se aplicar o disposto no 

artigo 1.119 da CNGC que traz:

Art. 1.119 – Determina o arquivamento incontinenti, mas provisório, das 

Execuções Fiscais Estaduais e Municipais de valor inferior ao equivalente 

a 15 (quinze) Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso - UPFMT.

 De ressaltar que o valor atual da UPF-MT é R$ 129,74 (cento e vinte e 

nove reais e setenta e quatro centavos), conforme Portaria da SEFAZ.

 Diante disso e considerando o valor executado na presente ação, bem 

como que o provimento já transcrito, traz as explicações e 

esclarecimentos que se fazem pertinentes, sem maiores delongas, 

determino o arquivamento destes autos, sem baixa na distribuição.

 Ressalto por fim, que ocorrendo qualquer das hipóteses autorizadoras do 

desarquivamento destes autos, descritas no artigo da CNGC, deverá tal 

providência ser devidamente certificada e, após o pronunciamento do 

Exequente, venham-me os autos conclusos para novas deliberações.
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Às providências. Cumpra-se.

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 49056 Nr: 1558-26.2017.811.0035

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carlos David Dalcin Baptistella

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ULISSES TONDIN DE MIRANDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACKSON MÁRIO DE SOUZA - 

OAB:4635

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Vistos etc.

Trata-se de Ação De Execução De Título Extrajudicial proposta por 

CARLOS DAVID DALCIN BAPTISTELA em face de ULISSES TONDIN DE 

MIRANDA.

À ref. 28 a parte informou ao juízo que as partes entabularam acordo para 

pagamento parcelado da dívida, pugnando pela homologação e suspensão 

da presente ação até o prazo estipulado para o cumprimento.

 É o relatório. Decido.

Assim, pelo que se expõe, HOMOLOGO o acordo entabulado entre as 

partes, para que produza seus efeitos legais nos termos do art. 487, III, b 

do Código de Processo Civil e por consequencia julgo exinto os presentes 

com julgamento do mérito.

Custas pelo Requerido. Sem honorarios.

Certifique-se imediatamento o transito em julgado (artigo 1000, § único do 

CPC.), após remetam-se os autos ao arquivo com as cautelas de estilo.

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 49583 Nr: 1862-25.2017.811.0035

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elhomar de Fátima Couto Silva, Tatiana Marcela Couto e 

Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rodobrás Rodoviário Brasileiro de 

Transportes, Bradesco Auto/Re Cia de Seguros S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERLEY RODRIGUES RIBEIRO - 

OAB:3022/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Felipe Costa Gasparini - 

OAB:11809/MS, Glauco de Góes Guitti - OAB:9869-B-MS, Luciano 

Ribeiro da Fonseca - OAB:7677/MS, Renato Chagas Corrêa da Silva 

- OAB:8184-A/MT, Tiago Bonfanti de Barros - OAB:11688-B/MS

 I - DOS REQUISITOS DO PEDIDO EXECUTÓRIODispõe o art. 524 do NCPC 

que o requerimento de execução deverá ser instruído com demonstrativo 

descriminalizado e atualizado do débito, bem como o nome completo, o 

número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro 

Nacional da Pessoa Jurídica do exequente e do executado, observado o 

disposto no art. 319, §§ 1º a 3º; o índice de correção monetária adotado; 

os juros aplicados e as respectivas taxas; o termo inicial e o termo final 

dos juros e da correção monetária utilizados; a periodicidade da 

capitalização dos juros, se for o caso; especificação dos eventuais 

descontos obrigatórios realizados; indicação dos bens passíveis de 

penhora, sempre que possível.II – DO CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇAIntime-se os devedores, por meio de seu advogado, para 

efetuar o pagamento dos valores exequendos, qual seja R$ 630.020,57 

(seiscentos e trinta mil, vinte reais, cinquenta e sete centavos)(ref.03), no 

prazo de 15 dias, sob pena de incidir em multa de 10% sobre o valor 

atualizado da dívida e 10% a título de honorários advocatícios, a teor do 

que dispõe o art. 523 do NCPC.Cabe frisar, se o pagamento for parcial, a 

sobredita multa e os honorários incidirão sobre o restante do débito, 

consoante dispõe o § 2º, do citado artigo. Não efetuado o pagamento, 

expeça-se mandado de penhora e avaliação dos bens indicados pelo 

credor, em havendo.Consignando que o levantamento de depósito em 

dinheiro e a prática de atos que importem transferência de posse ou 

alienação de propriedade ou de outro direito real, ou dos quais possa 

resultar grave dano ao executado, dependem de caução suficiente e 

idônea. nos termos do artigo 520 do CPC.III – DA IMPUGNAÇÃOEm 

consonância com o que dispõe o art. 525 do NCPC transcorrido o prazo de 

15 (quinze) dias sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 

(quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou 

nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. 

Cumpra-se, expedindo o necessário.LENER LEOPOLDO DA SILVA 

COELHOJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 50902 Nr: 2506-65.2017.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDIMAR BATISTA BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAURISTON VIEIRA RESENDE DE OLIVEIRA 

NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando César Passinato 

Amorim - OAB:7542 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, 

proposta por EDIMAR BATISTA BORGES em desfavor de LAURISTON 

VIEIRA RESENDE DE OLIVEIRA NETO, todos qualificados nos autos.

Aduz o requerente o requerente, no final do mês de outubro de 2016, 

procurou o requerido para que fosse realizado procedimento odontológico 

a fim de sanar problemas nos dentes “31” e “41”.

Para realização do serviço, o requerido sugeriu colocação de pinos de 

fibra de vidro voco e coroas de e-max, enceramento, aumento de coroa, 

entre outras coisas.

 Aduz a parte autora, que pelo tratamento o requerido cobrou R$ 3.700,00, 

valor este efetivamente pago pelo requerente, sendo R$ 1.700 no início do 

tratamento (31/10/2016), R$ 500,00 em 30/11/2016, R$ 500,00 em 

30/12/2016, R$ 500,00 em 30/1/2017 e R$ 500,00 em 28/2/2017.

O requerente, menciona nos autos que passados onze meses, o 

tratamento não foi finalizado por culpa exclusiva do requerido.

É o breve relatório. Decido.

 DA TUTELA DE URGÊNCIA

De acordo com o art. 300 do NCPC a tutela de urgência será concedida 

quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito 

(verossimilhança das alegações) e o perigo de dano (perigo da demora) 

ou risco ao resultado útil do processo.

No caso em apreço, o autor alega que procurou os serviços odontológicos 

do requerido para resolver problemas nos dentes 31 e 41 e que por 

desídia do requerido o tratamento restou inexitoso, portanto requer 

liminarmente a devolução do dinheiro gasto no tratamento, pesem as 

alegações da parte autora, verifica-se que pedido liminar confunde-se 

com o mérito da ação.

Outrossim, a parte autora não logrou êxito em comprovar a 

verossimilhança de suas alegações. Desse modo, vislumbra-se a 

inexistência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo ao 

autor, malgrado a inexistência da probabilidade do direito invocado, 

conforme já elencado, eis que requisitos cumulados para a obtenção da 

tutela de urgência, na forma do artigo 300 do CPC.

Ademais, num juízo de cognição sumária, não há elementos visíveis primo 

ictu oculi que evidenciem a veracidade dos fatos alegados, restando, 

neste momento, prematuro o deferimento da liminar pleiteada na exordial, 

embasada no dever de cautela do juízo.

Isto posto, ao menos por ora indefiro a tutela liminar vindicada.

 DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO

 Tendo em vista a instalação do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania nesta Comarca, bem como analisando o objeto dos presentes 

autos, nos termos do art. 334 do Novo Código de Processo Civil, remeto o 

presente feito ao CEJUSC, a fim de convidar às partes e seus advogados 

a se fazerem presentes na Sessão de Mediação/Conciliação a ser 

designada pela Gestora do Centro.

Proceda-se ao necessário para a realização da Sessão de 

Mediação/Conciliação, atentando-se o Cartório para os prazos dispostos 

no art. 334 e parágrafos, do CPC.

Cite-se a parte requerida e intimem-se as partes para que compareçam à 

audiência acompanhada de seus respectivos advogados.

Ao ser citada, a parte ré deverá ser cientificada de que o prazo para 

contestar é de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial será a data da audiência 

de conciliação frustrada, do protocolo do pedido de cancelamento da 
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audiência de conciliação ou demais casos previstos em lei.

Depois de realizada audiência, se não houver acordo, remetam-se os 

autos ao Cartório a fim de aguardar o decurso do prazo para 

apresentação de defesa, que se iniciará conforme preceitua o art. 335 e 

incisos, do CPC.

Decorrido o prazo para apresentação de contestação, com ou sem 

manifestação da parte ré, abra-se vista à parte autora para manifestação 

em 10 (dez) dias.

Havendo acordo, volvam-me conclusos para deliberações.

 A presente decisão vale como citação e intimação do requerido.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 51282 Nr: 2647-84.2017.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERNANDA DA SILVA MIRANDA, Aderwesley Corecha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Alto Garças - MT, MUNICÍPIO DE 

RONDONÓPOLIS, SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE 

RONDONOPOLIS-MT, DHEYCE DAIANE INÁCIO CINAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando César Passinato 

Amorim - OAB:7542 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Sessão de Mediação/Conciliação, atentando-se o Cartório para os prazos 

dispostos no art. 334 e parágrafos, do NCPC.Cite-se a requerida e 

intimem-se as partes para que compareçam à audiência acompanhada de 

seus respectivos advogados.Ao ser citada, a ré deverá ser cientificada 

de que o prazo para contestar é de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial 

será a data da audiência de conciliação frustrada, do protocolo do pedido 

de cancelamento da audiência de conciliação ou demais casos previstos 

em lei.Depois de realizada audiência, se não houver acordo, remetam-se 

os autos ao Cartório a fim de aguardar o decurso do prazo para 

apresentação de defesa, que se iniciará conforme preceitua o art. 335 e 

incisos, do CPC.Decorrido o prazo para apresentação de contestação, 

com ou sem manifestação da parte ré, abra-se vista à parte autora para 

manifestação em 10 (dez) dias.Havendo acordo, tornem-me conclusos 

para deliberações. III - ASPECTOS FINAISConforme exposto, 

determino:a)A citação do requerido;b)A intimação das partes para 

comparecerem em audiência de conciliação designada.A presente decisão 

vale como mandado de citação e intimação.Cumpra-se, expedindo o 

necessário. LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHOJUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 51351 Nr: 2666-90.2017.811.0035

 AÇÃO: Arrolamento Sumário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carolino Alves Fialho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE FRANCISCO FIALHO DE 

CARVALHO, ESPÓLIO DE JOVELINA ALVES DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MOISÉS BARBOSA DE QUEIROZ - 

OAB:OAB/MT 11.759

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO.

Vistos etc.

Cuida-se de Arrolamento Sumário, cujo rito é regulado pelos artigos 659 e 

seguintes do Código de Processo Civil.

Nomeio como inventariante o requerente CAROLINO ALVES FIALHO, 

dispensada de todos os termos, até mesmo os de compromisso e de 

declarações de inventariante.

Preferindo o sucessor à partilha amigável, como neste caso, a 

simplificação do arrolamento dependerá basicamente de dois requisitos:

I - Todos os herdeiros devem ser maiores e capazes;

II - Devem estar em total acordo com a partilha amigável. (art. 2.015 do 

Código Civil c/c art. 659 do Código de Processo Civil).

Certifique-se acerca da existência dos documentos necessários, 

constantes dos artigos. 659 e seguintes do CPC.

Notifique-se a Fazenda Pública estadual, tratando de único bem imóvel, 

cuja tributação respectiva e eventuais ônus tributários sobre o bem lhe 

dizem respeito, inclusive o imposto causa mortis, para os fins devidos.

Dê-se ciência ao Ministério Público da presente ação.

Depois de cumpridas as diligências acima determinadas, comprovado o 

recolhimento dos tributos, conclusos para homologação da partilha ou 

adjudicação e determinar a expedição do respectivo formal.

Intimem-se.

Cumpra-se.

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 51358 Nr: 2671-15.2017.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROZINEIDE APARECIDA DA SILVA NEDER-EPP, 

Rozineide Aparecida da Silva Neder

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vilmar Adilson Follmann - ME, Vilmar Adilson 

Follmann

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENAN ARAÚJO GOUVEIA 

MARTINS - OAB:22053/MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS 

proposta por ROZINEIDE APARECIDA DA SILVA NEDER – EPP, 

representado pelo sócio/administradora ROZINEIDE APARECIDA DA SILVA 

NEDER em desfavor de VILMAR ADILSON FOLLMANN – ME, representado 

pelo sócio/administradora VILMAR ADILSON FOLLMANN, todos 

qualificados nos autos.

É o relatório. Decido.

Tendo em vista a instalação do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania nesta Comarca, bem como analisando o objeto dos presentes 

autos, nos termos do art. 334 do Novo Código de Processo Civil e diante 

da manifestação de interesse na auto composição da parte requerente 

remeto o presente feito ao CEJUSC, a fim de convidar às partes e seus 

advogados a se fazerem presentes na Sessão de Mediação/Conciliação a 

ser designada pela Gestora do Centro.

Proceda-se ao necessário para a realização da Sessão de 

Mediação/Conciliação, atentando-se o Cartório para os prazos dispostos 

no art. 334 e parágrafos, do NCPC.

Cite-se a requerida e intimem-se as partes para que compareçam à 

audiência acompanhada de seus respectivos advogados.

Ao ser citada, a ré deverá ser cientificada de que o prazo para contestar 

é de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial será a data da audiência de 

conciliação frustrada, do protocolo do pedido de cancelamento da 

audiência de conciliação ou demais casos previstos em lei.

Depois de realizada audiência, se não houver acordo, remetam-se os 

autos ao Cartório a fim de aguardar o decurso do prazo para 

apresentação de defesa, que se iniciará conforme preceitua o art. 335 e 

incisos, do NCPC.

Decorrido o prazo para apresentação de contestação, com ou sem 

manifestação da parte ré, abra-se vista à parte autora para manifestação 

em 10 (dez) dias.

Havendo acordo, tornem-me conclusos para deliberações.

 Cumpra-se.

Às providências.

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 51425 Nr: 2708-42.2017.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Odenair Borges de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO CASTRO ALVES DE 

MELO - OAB:14737

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 DA CONTESTAÇÃOCom a juntada do laudo cite-se o requerido para que 

esse apresente contestação, no prazo de 15 (quinze dias).Por sua vez, 

decorrido o prazo de contestação, havendo preliminares, vista ao autor 

para manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias.VII – DAS DISPOSIÇÕES 

FINAISServe a presente decisão como ofício para encaminhamento do 

processo à Procuradoria do INSS, nos termos do art. 188 do 

CPC.Cumpra-se, expedindo o necessário.LENER LEOPOLDO DA SILVA 

COELHOJUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 51428 Nr: 2709-27.2017.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO FERREIRA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO CASTRO ALVES DE 

MELO - OAB:14737

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ) É possível estimar qual o tempo e o eventual tratamento necessários 

para que o(a) periciado(a) se recupere e tenha condições de voltar a 

exercer seu trabalho ou atividade habitual (data de cessação da 

incapacidade)?q) Preste o perito demais esclarecimentos que entenda 

serem pertinentes para melhor elucidação da causa.r) Pode o perito 

afirmar se existe qualquer indício ou sinais de dissimulação ou de 

exacerbação de sintomas? Responda apenas em caso afirmativo.Com o 

aporte dos referidos laudos, intimem-se as partes para manifestação, no 

prazo de 05 (cinco) dias.O perito deve ser advertido para responder com 

clareza e objetividade os quesitos formulados e no prazo assinalado, 

podendo pedir prorrogação desse lapso, se for essencialmente 

necessário, justificando por escrito essa situação, para apreciação 

judicial.Deixo para marcar audiência de instrução e julgamento para o 

momento oportuno, após a conclusão dos trabalhos periciais.VI – DA 

CONTESTAÇÃOCom a juntada do laudo cite-se o requerido para que esse 

apresente contestação, no prazo de 15 (quinze dias).Por sua vez, 

decorrido o prazo de contestação, havendo preliminares, vista ao autor 

para manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias.VII – DAS DISPOSIÇÕES 

FINAISServe a presente decisão como ofício para encaminhamento do 

processo à Procuradoria do INSS, nos termos do art. 188 do 

CPC.Cumpra-se, expedindo o necessário.LENER LEOPOLDO DA SILVA 

COELHOJUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 12683 Nr: 1450-75.2009.811.0035

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Orestino Higino da Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cleverlan Cesar de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Mendes da Silva - 

OAB:7603-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aparecido Gonçalves - 

OAB:2022/MT

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO os autos ao patrono do requerente 

para que se manifeste sobre a petição de fls.52/53, no prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 14339 Nr: 374-45.2011.811.0035

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco CNH Capital S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Laercio Paulo Cimadom

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO IVÁN ZAKIDALSKI - 

OAB:39274/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO.

Vistos etc.

No mais, levando-se em consideração, a instalação do Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC) na Comarca de Alto 

Garças/MT em 03.10.2017, bem como o grau de sucesso e celeridade do 

CEJUSC na realização de solução de conflitos, intimem-se as partes para 

que se manifestem, no prazo de 15 (quinze) dias, sobre o interesse na 

realização de audiência de conciliação junto ao CEJUSC.

Cumpra-se.

Às providências.

Alto Garças/MT, 13 de dezembro de2017

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 30372 Nr: 240-81.2012.811.0035

 AÇÃO: Remoção de Inventar iante->Inc identes->Out ros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VMBC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando César Passinato 

Amorim - OAB:7542 - MT

 Cód. 30372

Vistos etc.

Cumpra-se a decisão de fls.92.

Às providências.

Alto Garças/MT, 13 de dezembro de 2017

 ________________________________________

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 36782 Nr: 2036-39.2014.811.0035

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Municipal

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA CASTORINA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISLAINE SARA MOREIRA 

MORAES MARTINS - OAB:7062

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Vistos etc.

 Trata-se de Execução Fiscal movida pela Fazenda Pública Municipal 

visando o recebimento de crédito em valor inferior ao equivalente a 15 

(quinze) Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso – UPF-MT.

 No presente caso, face o valor do débito, deve-se aplicar o disposto no 

artigo 1.119 da CNGC que traz:

Art. 1.119 – Determina o arquivamento incontinenti, mas provisório, das 

Execuções Fiscais Estaduais e Municipais de valor inferior ao equivalente 

a 15 (quinze) Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso - UPFMT.

 De ressaltar que o valor atual da UPF-MT é R$ 129,74 (cento e vinte e 

nove reais e setenta e quatro centavos), conforme Portaria da SEFAZ.

 Diante disso e considerando o valor executado na presente ação, bem 

como que o provimento já transcrito, traz as explicações e 

esclarecimentos que se fazem pertinentes, sem maiores delongas, 

determino o arquivamento destes autos, sem baixa na distribuição.

 Ressalto por fim, que ocorrendo qualquer das hipóteses autorizadoras do 

desarquivamento destes autos, descritas no artigo da CNGC, deverá tal 

providência ser devidamente certificada e, após o pronunciamento do 

Exequente, venham-me os autos conclusos para novas deliberações.

Às providências. Cumpra-se.

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 37590 Nr: 320-40.2015.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSALINA ALVES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Alto Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabrício Castro Alves de Melo - 

OAB:25.383 - OAB/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anderson Oliveira de Souza 
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- OAB:8322/MT

 DJe de 02 de agosto de 2013.O valor deverá ser apurado em sede de 

liquidação de sentença. Extingo o processo com resolução do mérito, na 

forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil .Sem custas, em face 

do art. 3º, I, da Lei Estadual nº 7.603/01, que favorece o requerido. Nos 

termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil, condeno o réu ao 

pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 10 % sobre o valor 

da causa, o que faço com fundamento no artigo 85, §2º, do NCPC, tendo 

em vista não ser possível mensurar o proveito econômico, em razão do 

trato sucessivo.Sentença não sujeita a reexame necessário, em razão de 

estar fundada em acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça em 

julgamento de recurso repetitivo, REsp 1.101.726/SP , nos termos do art. 

496, §4º, II, do CPC.Após o trânsito em julgado, em nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos.P.R.I.Cumpra-se, expedindo o necessário.LENER 

LEOPOLDO DA SILVA COELHO Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000001-84.2017.8.11.0035

Parte(s) Polo Ativo:

AROLDO RICARDO MARTINS QUEIROZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENAN ARAUJO GOUVEIA MARTINS OAB - MT0022053A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EB COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA (REQUERIDO)

 

Processo: 1000001-84.2017.8.11.0035 Promovente: AROLDO RICARDO 

MARTINS QUEIROZ Promovido: EB COMÉRCIO DE ELETRODOMÉSTICOS 

LTDA SENTENÇA Tendo em vista que as partes transacionaram nos autos 

Id. 9838014 e, observadas as formalidades legais, com fundamento no 

artigo 22, parágrafo único, da Lei 9.099/95 c/c artigo 487, III, a, e artigo 

515,II, ambos do Novo Código de Processo Civil, HOMOLOGO POR 

SENTENÇA o acordo firmado entre as partes para que produza os seus 

jurídicos e legais efeitos e, via de consequência, JULGO EXTINTO o 

Processo com resolução do mérito. Na hipótese de descumprimento do 

acordo, será acrescida a multa de 10% (dez por cento) e honorários de 

advogado de 10% (dez por cento), consoante o disposto no art. 523, §1º, 

do NCPC e Enunciado n. 105 do FONAJE. Sem custas e nem condenação 

ao pagamento de verbas honorárias face ao disposto no art. 55 da Lei 

9.099/95. Proceda-se as baixas necessárias. Arquive-se. LENER 

LEOPOLDO DA SILVA COELHO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010072-65.2013.8.11.0035

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA ALVES REGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MOISES BARBOSA DE QUEIROZ OAB - MT11759/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIVANIA GOUVEIA GOMEZ (CPF - 008.001.752-74) (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO GARÇAS SENTENÇA Numero do Processo: 

8010072-65.2013.8.11.0035 REQUERENTE: MARIA APARECIDA ALVES 

REGO REQUERIDO: LUCIVANIA GOUVEIA GOMEZ (CPF - 008.001.752-74) 

Dispensado o relatório (art. 38 da Lei 9.099/95). Observadas as 

formalidades legais, com fundamento na manifestação da parte requerente 

no Id. 6973059 da perda do objeto da ação, JULGO EXTINTO o processo 

sem resolução de mérito, nos moldes do art. 51 da Lei 9.099/95 c/c com 

enunciado 90 do Fonaje. Sem custas e nem condenação ao pagamento de 

verbas honorárias face ao disposto no art. 55 da Lei 9.099/95. Proceda-se 

as baixas necessárias, com o trânsito em julgado. Arquive-se. P.R.I.C. 

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010034-19.2014.8.11.0035

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELA SILVEIRA SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SEMP S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILSON ROBERTO PEIXOTO JUNIOR OAB - MT0008032A-B (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO GARÇAS SENTENÇA Numero do Processo: 

8010034-19.2014.8.11.0035 REQUERENTE: ANGELA SILVEIRA SOUZA 

REQUERIDO: SEMP S.A. Dispensado o relatório nos termos do art. 38 da 

Lei 9.099/95. Considerando que as partes são capazes e que há 

informação de que transigiram, conforme petição e documentos 

eletrônicos que acompanham no Id. 6953781, HOMOLOGO o acordo 

efetuado entre as partes por sentença, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos. Em consequência, tendo o acordo efeito de sentença entre 

as partes, JULGO EXTINTO o processo com julgamento de mérito, na 

forma do artigo 487, inciso III, alínea “b”, do Novo Código de Processo Civil. 

SEM custas e honorários advocatícios. Transitada em julgado, 

ARQUIVEM-SE com as baixas e anotações de estilo. P.R.I.C. LENER 

LEOPOLDO DA SILVA COELHO JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010065-68.2016.8.11.0035

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO DAS CANDEIAS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRO OESTE TRANSPORTES E COMERCIO DE CALCARIO LTDA - ME 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ERICA DE ASSIS VELOZO BRAGA OAB - MT16078/O (ADVOGADO)

 

Numero do Processo: 8010065-68.2016.8.11.0035 Polo Ativo: SÉRGIO 

DAS CANDEIAS Polo Passivo: CENTRO OESTE TRANSPORTES E 

COMÉRCIO DE CALCARIO LTDA-ME SENTENÇA Observadas as 

formalidades legais e com fundamento na manifestação da parte 

requerente no Id. 8232677 que não tem interesse no prosseguimento do 

feito em razão da QUITAÇÃO integral do débito referente a este processo. 

Portanto, com base no art. 924, II, do CPC, JULGO EXTINTO o presente 

feito. SEM custas e honorários advocatícios. Transitada em julgado, 

ARQUIVEM-SE. Alto Garças, 25 de agosto de 2017. LENER LEOPOLDO DA 

SILVA COELHO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000039-96.2017.8.11.0035

Parte(s) Polo Ativo:

JARDILINA PEREIRA DA SILVA (EXEQUENTE)

RUBEN CAETANO BORGES JUNIOR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PRISCILLA PEREZ GOES OAB - MT0014641A (ADVOGADO)

JEFFERSON SANTOS DA SILVA OAB - MT23487/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NUTRIAVES COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS 

AGROPECUARIOS LTDA (EXECUTADO)

NUTRIPAVES COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS 

AGROPECUARIOS LTDA - EPP (EXECUTADO)

 

Vistos. Trata-se de ação de execução fundada em Título Executivo 

Extrajudicial proposta por JARDILINA PEREIRA DA SILVA e RUBEN 

CAETANO BORGES JUNIOR em face NUTRIPAVES COMERCIO E 

REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA – ME e 

NUTRIAVES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS 

AGROPECUÁRIOS LTDA - ME. No caso, a parte exequente é credora da 

executada da quantia líquida, certa e exigível culminando no valor total de 

R$ 350.000,00 (Trezentos e Cinquenta Mil Reais), representados em 

cheques, conforme se observa dos fatos narrados na exordial: Assim, é 

cediço que o valor referido ultrapassa o valor do teto máximo dos 

Juizados Especiais Cíveis. Se não bastasse isso, a exequente atribuiu à 

causa valor equivalente ao alçada dos Juizados Especiais, qual seja 

561.039,53 (quinhentos e sessenta e um mil trinta e nove reais e cinquenta 

e três centavos), não observando desta forma, a normativa disposta na 

Lei 9.099/95. Nesse contexto, tratando-se de matéria de ordem pública, 

cabe, de ofício, a correção, o que efetivado, torna, este Juízo 

absolutamente incompetente, em face do disposto no Art. 53, da Lei 

9.099/95. Ante o exposto, face à incompetência do Juizado Especial para 

apreciar a causa, INDEFIRO A INICIAL e JULGO EXTINTO o feito, nos 

termos do artigo 53, da lei nº 9.099/95 c/c 258 e 259, inciso V do Código 

de Processo Civil. Deixo de condenar em custas e honorários porquanto 

incabíveis nesta fase, a teor do disposto nos artigos 54 e 55, da Lei nº 
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9.099/95. Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, arquive-se com 

as baixas necessárias. Publicada no Sistema PJE. Intime-se. Cumpra-se. 

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8009999-35.2009.8.11.0035

Parte(s) Polo Ativo:

EDICLEIA BATISTA DIAS GAVIRAGHI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO CESAR PASSINATO AMORIM OAB - MT0007542A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MOVELASC MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL VICENTE GONCALVES TOBIAS OAB - MT0014895A 

(ADVOGADO)

 

DESPACHO. Vistos etc. Digam as partes as provas que pretendem 

produzir, justificando a pertinência e a necessidade, no prazo de 10 (dez) 

dias. Após, voltem-me os autos imediatamente conclusos. Intimem-se. 

Cumpra-se. LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO Juiz de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 10221 Nr: 829-15.2008.811.0035

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carlos Antonio Dariva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ellys Tur Ltda ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando César Passinato 

Amorim - OAB:7542 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Alberto Poeta 

Carvalho - OAB:10.094/RS

 DESPACHO.

Vistos etc.

Levando-se em consideração, a instalação do Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC) na Comarca de Alto 

Garças/MT em 03.10.2017, bem como o grau de sucesso e celeridade do 

CEJUSC na realização de solução de conflitos, intimem-se as partes para 

que se manifestem, no prazo de 15 (quinze) dias, sobre o interesse na 

realização de audiência de conciliação junto ao CEJUSC.

Cumpra-se.

Às providências.

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 10818 Nr: 1278-70.2008.811.0035

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maycon Martins Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Semp Toshiba S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando César Passinato 

Amorim - OAB:7542 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo Mattos Trapnell - 

OAB:, Wilson Roberto Peixoto Junior - OAB:8032-B/MT

 Vistos etc.

 Ante a divergência dos cálculos apresentados pelas partes, determino à 

remessa dos autos a contadoria judicial, para a atualização do cálculo do 

débito.

 Após, com a atualização, intimem-se as partes para que se manifestem.

 Em seguida, tornem-me conclusos.

Cumpra-se.

Alto Garças/MT 14 de dezembro de 2017.

______________________________

Lener Leopoldo da Silva Coelho

Juiz de Direito

Comarca de Alto Taquari

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 16643 Nr: 990-82.2007.811.0092

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mariana Medeiros de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Reinaldo Luciano Fernandes - 

OAB:23008/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. HOMOLOGO os cálculos de fls. 116/120, considerada a expressa 

concordância da parte autora/exequente manifestada à fl. 123.

2. Considerando que o valor do crédito – R$ 86.589,90 (oitenta e seis mil, 

quinhentos e oitenta e nove reais e noventa centavos) – é superior a 60 

(sessenta) salários mínimos (art. 17, § 1º, da Lei n.º 10.259/2001), bem 

como que a parte autora não renunciou expressamente ao excedente, 

torna-se inviável a expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV), a 

teor dos arts. 2º, inciso I, e 3º, caput, ambos da Resolução nº 438, de 

30/05/2006, do Conselho da Justiça Federal, de sorte que a requisição do 

pagamento dar-se-á por meio de precatório.

3. Assim, DETERMINO a expedição de ofício requisitório (PRECATÓRIO) ao 

Excelentíssimo Presidente do Egrégio Tribunal Regional Federal da 1° 

Região (art. 100, § 1º da CF c/c art. 910, § 1.° do NCPC) em favor da 

exequente, uma vez que o valor do débito não é inferior a 60 (sessenta) 

salários mínimos.

4. INTIME-SE a parte requerente na pessoa de seu advogado.

 5. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

 Alto Taquari/MT, 13 de dezembro de 2017.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 41007 Nr: 519-17.2017.811.0092

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RENATO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Antônio Carrijo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÁRIO DIAS DE SOUSA - 

OAB:36113

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento n.º 056/2007-CGJ, ante o 

teor do mandado/certidão acostado aos autos na Ref. 18, impulsiono estes 

autos por certidão com a finalidade de intimar a parte autora, por meio de 

seu advogado, para manifestar-se nos autos, requerendo o que entender 

de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 43113 Nr: 1757-71.2017.811.0092

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Assoc. do 

Sul de Mato Grosso Ltda - Sicredi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENY SUBTIL GONZAGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO SANTOS DE RESENDE 

- OAB:6.358-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Vilar Oliveira Dala 

Déa - OAB:22382/A-MT

 Autos do Processo de Código nº. 43113

Sentença Homologatória

Vistos.

1. Trata-se de pedido de homologação de acordo realizado pelas partes 

às fls. 90/92.

2. É o sucinto relato do necessário.

 3. Fundamento e Decido.

4. Toda e qualquer ação necessita de prévio litígio, i.e., da pretensão 

resistida. Acordando as partes sobre o direito vergastado, não mais 
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interessa ao Poder Judiciário persistir na demanda, eis que a pacificação 

focal já foi alcançada, sendo por isso que o poder Jurisdicional reveste-se 

da secundariedade.

5. Ex vi, da autocomposição celebrada pelas partes no bojo dos autos, 

bem como para fins do artigo 515, III, do CPC/2015, e atendendo-se ainda 

ao disposto no inciso III do art. 487 c/c art. 924, inciso II, ambos do 

CPC/2015, para que produza os devidos efeitos legais o acordo judicial 

celebrado pelas partes, HOMOLOGO o acordo, e, por consequência, 

tendo a transação efeito de sentença entre as partes, JULGO EXTINTO o 

presente feito.

6. Se não houver acordo expresso sobre o tema, CONDENO as partes ao 

pagamento pro rata de custas e despesas processuais ut artigo 90, § 2º 

do CPC/2015, salvo se previa e expressamente já lhes deferido as 

benesses da Lei 1.060/50 ou incidente a regra de isenção da Lei Estadual 

7.603/2001 e/ou outra disposta em legislação federal de regência.

7. DETERMINO que sejam baixadas todas as restrições e/ou penhoras 

existentes nos autos.

 8. Ao nobre advogado Dr. Alexandre Vilar Oliveira Dala Déa que atuou no 

feito ARBITRO honorários advocatícios em 2 (duas) URH, conforme 

Resolução n. 096/2007 – OAB/MT, devendo ser custeado pelo Estado de 

Mato Grosso.

9. Certificado o trânsito em julgado, ao arquivo com as baixas de estilo.

10. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Alto Taquari/MT, 13 de dezembro de 2017.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 36245 Nr: 122-89.2016.811.0092

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CCCL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LDSM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO ALEXANDRE 

TORTORELLI - OAB:180242

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos do Processo de Código nº. 36245

Vistos.

1. Diante da petição de fls. 157/158, verifica-se que estão sendo cobradas 

despesas que não se adequam ao rito, desta feita, DETERMINO que não 

mais sejam cobrados nesses autos os valores devidos a partilha dos 

bens, devendo para tanto ser processada em rito normal.

2. Com relação às despesas extraordinárias, ficou acordado que o 

executado arcaria somente com as despesas escolares e com os 

medicamentos, sendo que as despesas oriundas do plano de saúde 

ficaria a cargo da exequente.

3. Desta feita, INTIME-SE a exequente, na pessoa de seu advogado, para 

trazer aos autos calculo atualizado do débito, devendo para tanto 

observar as despesas que deveram ser excluídas, conforme explanado 

acima.

4. Com a resposta, INTIME-SE pessoalmente a parte executada para 

comprovar o pagamento ou justificar sua impossibilidade de efetuá-la, sob 

pena de prisão pelo prazo de 03 (três) meses, nos termos do artigo 528, 

§3°, do Diploma Processual Civil de 2015, devendo constar no mandado o 

valor atualizado do débito para pagamento imediato, no caso de não ter 

sido quitado o débito alimentar.

2. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Alto Taquari/MT, 30 de novembro de 2017.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 31370 Nr: 901-49.2013.811.0092

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lenir Alves Dias, Ilicanda Alves Dias, Alves 

Dias e Alves Dias - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marli Terezinha Mello de 

Oliveira - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos do Processo de Código nº. 31370

Vistos.

1. O débito foi parcialmente penhorado e ordenado a sua transferência 

para a Conta Única/TJMT, conforme recibo de protocolamento de ordens 

judiciais de transferências, desbloqueios e/ou reiterações para bloqueios 

de valores anexo.

2. INTIMEM-SE as partes executadas da penhora efetuada, e aguardem-se 

os prazos dos artigos 847 e 854, § 3º do Código de Processo Civil/2015.

 3. O valor penhorado não é suficiente para garantia total do débito, razão 

pelo qual DETERMINO a intimação da parte exequente, para no prazo de 15 

(quinze) dias, manifestar-se quanto ao valor penhorado, requerendo o que 

entender de direito, sob pena de arquivamento.

4. OFICIE-SE a Conta Única do TJMT, comunicando-a da penhora e 

solicitando a vinculação do valor penhorado a este processo, por meio de 

Malote Digital (Resolução n.º 15/2012/TP).

5. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Alto Taquari/MT, 14 de dezembro de 2017.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 11459 Nr: 229-56.2004.811.0092

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FS-AeI, BdBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZBM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Karine Fagundes Garcia Duarte 

Alves Pinto - OAB:6294-A/MT, Ronaldo Batista Alves Pinto - 

OAB:7556-B/MT, WILLIAM JOSÉ DE ARAÚJO - OAB:3.928/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aparecido Gonçalves - 

OAB:2022/MT

 Autos do Processo de Código nº. 11459

Vistos.

1. O bloqueio eletrônico requerido foi autorizado e efetuado, pois o 

pagamento da condenação não se encontra comprovada no processo, 

porém, não foi encontrado valor disponível para penhora eletrônica, 

conforme comprovante anexo.

 2. DEFIRO o pedido constante em petição de fl. 202 verso, devendo para 

tanto ser EXPEDIDO ao Cartório de Registro de Imóveis de Alto Taquari-MT, 

ofício, para proceder a penhora do imóvel indicado em petição 

supracitada.

3. OFICIE-SE ao credor hipotecário Banco do Brasil S/A, para que informe 

se os registros de R. 15/7.651 de 25/11/2003 e R.16/7.651 de 23/12/2003, 

foram quitados, os quais se referem às cédulas CRPH 20/00601-2 e CRPF 

83.979, ambas da agência de Mineiros-GO.

 4. PROCEDA-SE com o arquivamento das informações sigilosas, 

conforme determinado em fl. 189 verso. Devendo o feito tramitar não mais 

em segredo de justiça.

5. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Alto Taquari/MT, 14 de dezembro de 2017.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 14407 Nr: 1147-26.2005.811.0092

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Syngenta - Proteção de Cultivos Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adauto Luiz Bernini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adauto do Nascimento 

Kaneyuki - OAB:198905/SP, Jose Ercilio de Oliveira - OAB:27141/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Iran Negrão Ferreira - 

OAB:7209-PR, Núbia Carla Luiz Mendes - OAB:14.335-B/MT, Roadam 

Jhonei de Paula Leal - OAB:14398/MT

 AUTOS DO PROCESSO DE CÓDIGO N° 14407

Vistos.

1. INTIME-SE a parte exequente, para em 5 (cinco) dias, dar 

prosseguimento aos autos, sob pena de extinção do feito sem resolução 

de mérito, nos moldes do disposto no artigo 485, III, § 1º, do Código de 

Processo Civil.

2. CUMPRA-SE.

Alto Taquari/MT, 07 de dezembro de 2017.

Pierro de Faria Mendes
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Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 22336 Nr: 53-96.2012.811.0092

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Giglio Bernini Neto, Levi Bernini, Maria Teixeira 

Bernini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Amato Pissini - 

OAB:13842-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ERNANI DE COL - 

OAB:6.381/MT, Marco Antonio Dotto - OAB:4.628-A

 Autos do Processo de Código nº. 22336

Sentença Homologatória

Vistos.

1. Trata-se de pedido de homologação de acordo realizado pelas partes 

às fls. 109/111.

2. É o sucinto relato do necessário.

 3. Fundamento e Decido.

4. Toda e qualquer ação necessita de prévio litígio, i.e., da pretensão 

resistida. Acordando as partes sobre o direito vergastado, não mais 

interessa ao Poder Judiciário persistir na demanda, eis que a pacificação 

focal já foi alcançada, sendo por isso que o poder Jurisdicional reveste-se 

da secundariedade.

5. Ex vi, da autocomposição celebrada pelas partes no bojo dos autos, 

bem como para fins do artigo 515, III, do CPC/2015, e atendendo-se ainda 

ao disposto no inciso III do art. 487 c/c art. 924, inciso II, ambos do 

CPC/2015, para que produza os devidos efeitos legais o acordo judicial 

celebrado pelas partes, HOMOLOGO o acordo, e, por consequência, 

tendo a transação efeito de sentença entre as partes, JULGO EXTINTO o 

presente feito.

6. Custas, despesas processuais e honorários advocatícios na forma 

como acordado.

 7. DETERMINO que sejam baixadas todas as restrições e/ou penhoras 

existentes nos autos.

 8. Ressalto que as comunicações aos órgãos de proteção ao crédito é 

ônus das partes, eis que mencionadas restrições não foram determinadas 

por este juízo.

9. Certificado o trânsito em julgado, ao arquivo com as baixas de estilo.

10. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Alto Taquari/MT, 06 de dezembro de 2017.

PIERRO DE FARIA MENDES

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 23058 Nr: 772-78.2012.811.0092

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alisul Alimentos S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUCIANE MARIA JOHANN - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Felipe Lemos Machado - 

OAB:31005/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos do Processo de Código nº. 23058

Vistos.

1. DEFIRO o pedido de fl. 59.

2. DETERMINO que se proceda à consulta de endereço do executado junto 

ao sistema BACENJUD.

3. Caso seja localizado o novo endereço do executado, EXPEÇA-SE 

mandado de citação se residente nesta Comarca. Se noutra, EXPEÇA-SE 

carta precatória, com prazo de 30 dias, nos termos da decisão inaugural.

4. Após, CONCLUSOS.

 5. CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Alto Taquari /MT, 07 de dezembro de 2017.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 16179 Nr: 537-87.2007.811.0092

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antônio Peracchia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Alexandre Tortorelli - 

OAB:180.242/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Augusto Cezar Moreno 

Pessoa - OAB:3.920/MT

 Autos do Processo de Código nº. 16179

Vistos.

1. Tendo em vista que o INSS discorda dos valores apresentados pelo 

exequente, deverá esse apresentar de forma clara e objetiva as contas 

que entende corretas, especificando-as, no prazo de 30 (trinta) dias, sob 

pena de preclusão.

2. Após, DÊ-SE vista à parte exequente para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, se manifestar sobre a conta apresentada pela Autarquia.

3. Concordando integralmente com os cálculos do INSS, HOMOLOGO os 

valores apresentados, e DETERMINO que seja(m) expedida(s) a(s) 

competente(s) requisição(ões) de pagamento, observando-se as 

formalidades legais.

4. Ultrapassado o prazo de apresentação dos cálculos pelo INSS, 

HOMOLOGO os valores apresentados pelo exequente, e DETERMINO que 

seja(m) expedida(s) a(s) competente(s) requisição(ões) de pagamento, 

observando-se as formalidades legais.

5. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Alto Taquari/MT, 14 de dezembro de 2017.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 19834 Nr: 1429-25.2009.811.0092

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Helber Henrique Irgang, João Brasil Kohlrausch

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marli Terezinha Mello de 

Oliveira - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Iran Negrão Ferreira - 

OAB:7209-PR, Núbia Carla Luiz Mendes - OAB:14.335-B/MT

 AUTOS do Processo de Código n° 19834

Vistos.

1. Considerando o teor da certidão de fl. 55, INTIME-SE a parte exequente 

para recolher o valor de R$ 35,00 (trinta e cinco reais), correspondente à 

diligência do Oficial de Justiça, no prazo de 05 dias.

 2. Com o depósito, DEFIRO o levantamento do valor depositado ao oficial 

de justiça, no valor de R$ 35,00 (trinta e cinco reais).

3. Devendo o Sr. Gestor atentar-se ao art. 1.207 da CNGC.

4. CUMPRA-SE expedindo o necessário.

Alto Taquari-MT, 05 de dezembro de 2017.

Pierro de Faria Mendes

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 20392 Nr: 537-82.2010.811.0092

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Levi Bernini

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jairo Pires Mafra - 

OAB:7906/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gustavo Amato Pissini - 

OAB:13842-A/MT

 Autos do Processo de Código nº. 20392

Vistos.

1. Trata-se de ação de Revisão Contratual c/c Repetição de Indébito, 

proposta por ESPÓLIO DE LEVI BERNINI, em desfavor do BANCO DO 

BRASIL S.A.

2. O feito tramitou regularmente, entrementes, derradeiramente a parte 

autora requer a DESISTÊNCIA da ação, em virtude de um acordo entre as 

partes (fls. 197/198).

É o relato do necessário.

Fundamento e DECIDO.
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3. Primeiramente, mister discorrer que a atividade jurisdicional, via de 

regra, é acessória, secundária e instrumental, imprescindindo de livre e 

prévia provocação da parte interessada (art. 2º, CPC), destarte, não mais 

sendo útil, adequada e necessária a atuação do Poder Judiciário in casu, 

imperioso é extinguir o feito sem mergulhar no mérito da causa.

4. Pelo exposto, forte na disposição do inciso VIII do artigo 485 do CPC, 

JULGO EXTINTO o presente feito sem resolução do mérito.

5. As partes ficam dispensadas do pagamento das custas processuais 

remanescentes, se houver, conforme disposto no artigo 90, § 3° do 

Código de Processo Civil.

6. PUBLIQUE-SE esta decisum uma única vez no DJE.

 7. Após, certificado o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE estes autos com 

as anotações e baixas ínsitas na CNGC.

8. Publique-se. Registre-se. Intime-se.

9. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Alto Taquari /MT, 06 de dezembro de 2017.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 21896 Nr: 708-05.2011.811.0092

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco de Lage Landen Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Renato Sanini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Catiucia Lins de Almeida - 

OAB:10.126, Cynthia Durante - OAB:10282/MT, Manoel Archanjo 

Dama Filho - OAB:4482, Marcelo Brasil Saliba - OAB:11546-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS do Processo de Código n° 21896

Vistos.

1. Considerando o teor da certidão de fl. 127, INTIME-SE a parte exequente 

para recolher o valor de R$ 17,50 (dezessete reais cinquenta centavos), 

correspondente à diligência do Oficial de Justiça, no prazo de 05 dias.

 2. Com o depósito, DEFIRO o levantamento do valor depositado ao oficial 

de justiça, no valor de R$ 17,50 (dezessete reais cinquenta centavos).

3. Devendo o Sr. Gestor atentar-se ao art. 1.207 da CNGC.

4. CUMPRA-SE expedindo o necessário.

Alto Taquari-MT, 05 de dezembro de 2017.

Pierro de Faria Mendes

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 22112 Nr: 924-63.2011.811.0092

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wanderley Luis Wagner, Wanderley Luis 

Wagner-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marli Terezinha Mello de 

Oliveira - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS do Processo de Código n° 22112

Vistos.

1. Considerando o teor da certidão de fl. 52, INTIME-SE a parte exequente 

para recolher o valor de R$ 70,00 (setenta reais), correspondente à 

diligência do Oficial de Justiça, no prazo de 05 dias.

 2. Com o depósito, DEFIRO o levantamento do valor depositado ao oficial 

de justiça, no valor de R$ 70,00 (setenta reais).

3. Devendo o Sr. Gestor atentar-se ao art. 1.207 da CNGC.

4. CUMPRA-SE expedindo o necessário.

Alto Taquari-MT, 05 de dezembro de 2017.

Pierro de Faria Mendes

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 22201 Nr: 1013-86.2011.811.0092

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A- Unidade Regional de 

Reestruturação

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Giglio Bernini Neto, Maria Teixeira Bernini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MÜLLER KOENING - 

OAB:22819, Gustavo Amato Pissini - OAB:13842-A/MT, GUSTAVO 

RODRIGO GÓES NICOLADELLI - OAB:17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ernandi De Col - OAB:, 

ERNANDI DE COL - OAB:6381/MT

 Autos do Processo de Código nº. 22201

Sentença Homologatória

Vistos.

1. Trata-se de pedido de homologação de acordo realizado pelas partes 

às fls. 103/104.

2. É o sucinto relato do necessário.

 3. Fundamento e Decido.

4. Toda e qualquer ação necessita de prévio litígio, i.e., da pretensão 

resistida. Acordando as partes sobre o direito vergastado, não mais 

interessa ao Poder Judiciário persistir na demanda, eis que a pacificação 

focal já foi alcançada, sendo por isso que o poder Jurisdicional reveste-se 

da secundariedade.

5. Ex vi, da autocomposição celebrada pelas partes no bojo dos autos, 

bem como para fins do artigo 515, III, do CPC/2015, e atendendo-se ainda 

ao disposto no inciso III do art. 487 c/c art. 924, inciso II, ambos do 

CPC/2015, para que produza os devidos efeitos legais o acordo judicial 

celebrado pelas partes, HOMOLOGO o acordo, e, por consequência, 

tendo a transação efeito de sentença entre as partes, JULGO EXTINTO o 

presente feito.

6. Custas, despesas processuais e honorários advocatícios na forma 

como acordado.

 7. DETERMINO que sejam baixadas todas as restrições e/ou penhoras 

existentes nos autos.

 8. Ressalto que as comunicações aos órgãos de proteção ao crédito é 

ônus das partes, eis que mencionadas restrições não foram determinadas 

por este juízo.

9. Certificado o trânsito em julgado, ao arquivo com as baixas de estilo.

10. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Alto Taquari/MT, 06 de dezembro de 2017.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 30240 Nr: 1073-25.2012.811.0092

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Giglio Bernini Neto, Maria Teixeira Bernini

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A- Unidade Regional de 

Reestruturação

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERNANDI DE COL - OAB:6381/MT, 

Marco Antonio Dotto - OAB:4.628-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gustavo Amato Pissini - 

OAB:13842-A/MT

 Autos do Processo de Código nº. 30240

SENTENÇA

Vistos.

1. Trata-se de EMBARGOS À EXECUÇÃO proposto por GIGLIO BERNINI 

NETO e MARIA TEIXEIRA BERNINI em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A, 

ambos qualificados nos autos.

2. Eis o relato do necessário.

3. Fundamento e DECIDO.

4. Prima facie, mister discorrer que a atividade jurisdicional tem por 

finalidade justamente a pacificação social por meio da solução dos litígios 

que lhe são submetidos a julgamento.

5. Uma vez homologado acordo por sentença no feito principal (Processo 

n. 22201), inevitavelmente o feito acessório deve ser extinto, tratando-se 

de extinção imprópria, não havendo dúvida de que os embargos perderam 

o objeto, posto que inexiste pressuposto e interesse para o 

desenvolvimento válido e regular do processo.

6. Quanto às despesas processuais tenho que aplicável ao caso o 

disposto no § 3º, do artigo 90 do CPC.

DISPOSITIVO

7. Ante o exposto, JULGO EXTINTA a presente ação de EMBARGOS À 

EXECUÇÃO, com fundamento no artigo 485, incisos IV e VI do Código de 

Processo Civil, ficando as partes dispensadas do pagamento das custas 

processuais remanescentes, se houver, de acordo com o § 3º do artigo 
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90 do CPC.

 8. CERTIFICADO o trânsito em julgado, ao ARQUIVO com as baixas de 

estilo.

9. P.R.I. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Alto Taquari/MT, 14 de dezembro de 2017.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 31006 Nr: 514-34.2013.811.0092

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Giglio Bernini Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERNANDI DE COL - OAB:6381/MT, 

Marco Antonio Dotto - OAB:4.628-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ CARLOS ICETY 

ANTUNES - OAB:10062/MS

 Autos do Processo de Código nº. 31006

SENTENÇA

Vistos.

1. Trata-se de EMBARGOS À EXECUÇÃO proposto por GIGLIO BERNINI 

NETO em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A, ambos qualificados nos 

autos.

2. Eis o relato do necessário.

3. Fundamento e DECIDO.

4. Prima facie, mister discorrer que a atividade jurisdicional tem por 

finalidade justamente a pacificação social por meio da solução dos litígios 

que lhe são submetidos a julgamento.

5. Uma vez homologado acordo por sentença no feito principal (Processo 

n. 22336), inevitavelmente o feito acessório deve ser extinto, tratando-se 

de extinção imprópria, não havendo dúvida de que os embargos perderam 

o objeto, posto que inexiste pressuposto e interesse para o 

desenvolvimento válido e regular do processo.

6. Quanto às despesas processuais tenho que aplicável ao caso o 

disposto no § 3º, do artigo 90 do CPC.

DISPOSITIVO

7. Ante o exposto, JULGO EXTINTA a presente ação de EMBARGOS À 

EXECUÇÃO, com fundamento no artigo 485, incisos IV e VI do Código de 

Processo Civil, ficando as partes dispensadas do pagamento das custas 

processuais remanescentes, se houver, de acordo com o § 3º do artigo 

90 do CPC.

8. CERTIFICADO o trânsito em julgado, ao ARQUIVO com as baixas de 

estilo.

9. P.R.I. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Alto Taquari/MT, 14 de dezembro de 2017.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 16663 Nr: 1010-73.2007.811.0092

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eternit S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M T Materiais Para Construção Ltda, Ednei 

Peruchi, Ligia Lunardi Peruchi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Rudge Leite Neto - 

OAB:84786/SP, Luiz Antônio Gomiero Jr. - OAB:SP - 154.733

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS do Processo de Código n° 16663

Vistos.

1. Considerando o teor da certidão de fl. 91, INTIME-SE a parte exequente 

para recolher o valor de R$ 52,50 (cinquenta e dois reais cinquenta 

centavos), correspondente à diligência do Oficial de Justiça, no prazo de 

05 dias.

 2. Com o depósito, DEFIRO o levantamento do valor depositado ao oficial 

de justiça, no valor de R$ 52,50 (cinquenta e dois reais cinquenta 

centavos).

3. Devendo o Sr. Gestor atentar-se ao art. 1.207 da CNGC.

4. CUMPRA-SE expedindo o necessário.

Alto Taquari-MT, 05 de dezembro de 2017.

Pierro de Faria Mendes

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 17812 Nr: 985-26.2008.811.0092

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nidera Sementes Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Taquari Fomento Agropecuária Ltda - ME, 

Rodrigo da Silva Santos, Ednaldo Batista Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Rubens Franco Teixeira 

- OAB:82357/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS do Processo de Código n° 17812

Vistos.

1. Considerando o teor da certidão de fl. 136, INTIME-SE a parte exequente 

para recolher o valor de R$ 17,50 (dezessete reais cinquenta centavos), 

correspondente à diligência do Oficial de Justiça, no prazo de 05 dias.

 2. Com o depósito, DEFIRO o levantamento do valor depositado ao oficial 

de justiça, no valor de R$ 17,50 (dezessete reais cinquenta centavos).

3. Devendo o Sr. Gestor atentar-se ao art. 1.207 da CNGC.

4. CUMPRA-SE expedindo o necessário.

Alto Taquari-MT, 05 de dezembro de 2017.

Pierro de Faria Mendes

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 20999 Nr: 1141-43.2010.811.0092

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Lenir de Souza Batista, Josino Leão Batista

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Honório José de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Iran Negrão Ferreira - 

OAB:7209-PR, Núbia Carla Luiz Mendes - OAB:14.335-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 14. Ante o exposto, tendo em vista a regularidade formal das declarações 

e dos documentos apresentados, HOMOLOGO, por sentença, para que 

produza seus jurídicos e efeitos legais, a partilha de fls. 276/287 - autos 

cód. 21747 - do Inventário dos bens deixados por JOSINA JOAQUINA DE 

SOUZA e HONÓRIO JOSÉ DE SOUZA, o que faço para atribuir a cada 

interessado o seu respectivo quinhão, ressalvados erros, omissões ou 

direitos de terceiros, especialmente das Fazendas Públicas. 15. Em 

consequência, JULGO EXTINTA esta ação, com resolução do mérito, nos 

termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil de 2015.16. 

Anoto que a comprovação de recolhimento do ITCMD e demais tributos 

relativo aos bens imóveis deverá ocorrer perante a serventia extrajudicial, 

por ocasião do registro do formal de partilha.17. Transitada esta em 

julgado e as disposições constantes da partilha e demais cautelas de 

praxe, EXPEÇA-SE o formal de partilha para a transmissão do(s) bem(ns) 

imóvel(is).18. CERTIFIQUE-SE acerca do pagamento das custas.19. 

Verifica-se que neste feito a inventariada Josina Joaquina de Souza 

estava incluída, porém esta veio a óbito conforme certidão juntada à fl. 12 

nos autos em apenso. Devido sua morte foi aberto novo inventário de 

código 21747, em apenso, sendo que ali foi apresentado novo acordo de 

partilha, o qual foi homologado por esse Juízo, nesta data. 20. Sendo 

assim, para evitar qualquer divergência quanto ao formal de partilha, 

deverá o Sr. Gestor Judicial cumprir tão somente o acordo homologado 

nos autos de código 21747, vez que praticamente todos os atos 

processuais foram cumpridos no referido feito.21. Cumprido o acordo em 

apenso, ARQUIVE-SE.22. PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE as partes e as 

Fazendas Públicas (União, Estado de Mato Grosso e Município de Alto 

Taquari/MT).23. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o 

necessário.Alto Taquari/MT, 12 de dezembro de 2017.PIERRO DE FARIA 

MENDESJuiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 21747 Nr: 558-24.2011.811.0092

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: José Joaquim de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Josina Joaquina de Souza, Espólio 

de Honório José de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: William Santos Araújo - 

OAB:2644/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 14. Ante o exposto, tendo em vista a regularidade formal das declarações 

e dos documentos apresentados, HOMOLOGO, por sentença, para que 

produza seus jurídicos e efeitos legais, a partilha de fls. 276/287 - autos 

cód. 21747 - do Inventário dos bens deixados por JOSINA JOAQUINA DE 

SOUZA e HONÓRIO JOSÉ DE SOUZA, o que faço para atribuir a cada 

interessado o seu respectivo quinhão, ressalvados erros, omissões ou 

direitos de terceiros, especialmente das Fazendas Públicas. 15. Em 

consequência, JULGO EXTINTA esta ação, com resolução do mérito, nos 

termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil de 2015.16. 

Anoto que a comprovação de recolhimento do ITCMD e demais tributos 

relativo aos bens imóveis deverá ocorrer perante a serventia extrajudicial, 

por ocasião do registro do formal de partilha.17. Transitada esta em 

julgado e as disposições constantes da partilha e demais cautelas de 

praxe, EXPEÇA-SE o formal de partilha para a transmissão do(s) bem(ns) 

imóvel(is).18. CERTIFIQUE-SE acerca do pagamento das custas.19. 

PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE as partes e as Fazendas Públicas (União, 

Estado de Mato Grosso e Município de Alto Taquari/MT).20. CUMPRA-SE, 

providenciando e expedindo o necessário.Alto Taquari/MT, 12 de 

dezembro de 2017.PIERRO DE FARIA MENDESJuiz de Direito.

Comarca de Apiacás

Vara Única

Edital

LISTA GERAL DE JURADOS PROVISÓRIA

 Rosimeire Ferronato Funcionária Pública/Prefeitura

Hudson Ramalho Lemes Correios

Fábio Germano Funcionário Público/Educação

Osmar José Schlickmann Presidente da Arapama-AP

Daniela Mara Gomes Conselheira Tutelar

Maria Raimunda Sousa Tesch Matsuda

Adriano Ribeiro Presidente do CONSEG

Parícia Sian Funcionária Pública

Francisco Silva Pereira Professor

Solange marli Horn Professora

Márcia Beatriz Chaves Comerciante - Posto Sol Nascente

Indira Giacomeli Associação da ACAPI

Silmara Ribeiro de Oliveira Funcionária Pública/Hospital

Derli Fernanda Carvalho Botega Professora

Katiana Alves Lucena Gerente de Loga/Agrozebú

Fabrício de Mello Carmo Gerente Fermacon

Franciele Coutinho Atendente de Loja/Sonho Lar

Onivar Moura Paes Comerciante/Hotel Premiun

Emanuele Hoissa Teixeira Banco Sicredi

Angélica Fernandes Nunes Professora

Roseli Cristina Claudio Comerciante/Serraria do Junior

Simone Bialeski Do lar

Edvaldo Grecco Cardoso Professor

Antônia de Jesus Conselheira Tutelar

José Roberto Pereira da Silva Prefeitura

Aline Cristina Worns Ramos de Lima Promotora de Vendas/Loja Criativa

Natália de Oliveira Dusanoski Gerente Loja Criativa

Juarez Cardoso Pastor Assembléia de Deus

Lilian Evangelista Rocha Funcionária Pública/Prefeitura

Priscilla de Lima Pinheiro Psicóloga/Ação Social

Anaelise Pellat Assistente Social - CREAS

Juliane Raquel Spiller Funcionário Pública - CREAS

Alexandre da Silva Mecânico – Funcionário Público

Romildo Fernandes Balieiro Funcionário Público - Motorista

Lurdes Pícoli Conselheira Tutelar

Rosangela de Medeiros Colodel Conselheira Tutelar

Francisco Pinto dos Santos Jornalista "O Porto"

Jane Maria da Silva Monitora da Creche

Fernando Bialeski Vereador

Adrielle Mello Jornalista

Jéssica Azevedo Locutora Líder FM

Marcelo Lovezutte Comerciante

Heber Gomes de OLiveira Comerciante

Roberta Elisa Jorge Cabeleireira (ao lado da APAE)

Moacir Ferronato Pecuarista

Gislene Nunes Xavier da Silva Funcionária Pública - CRAS

Silvia Hoissa Dal Mollin Cartório

Murillo Hildebrand Contador

Pedro Henrique Couto Comerciante Verde Gás

Wesley Nascimento dos Reis Veterinário Agro Reis

Marinete Guedes Feitosa Comerciante Auto Peças Zinho

Rafael Cáceres Cruz Eletricista

Jaqueline Araújo Esteves Marrafão Professora Vinícius de Moraes

Flaudimir de Mello Carmo Atendente – Auto Peças Gaúcha

Márcia Lazzaro Professora

Adalberto Falasca Outros

Lucileide Santos de Oliveira Dusanoski Servidora Pública

Edemir Della Giustina Comerciante

Selma Matias Castro Funcionária Pública

Alcir Ferldberg Servidor Público

Lourival Pereira de Oliveira Professor

Lorita Schussler Outros

Marcio Wagner Ransolin Soranso Servidor Público

Claudia Macedo Soares Dentista

José Carlos da Silva Nepomuceno Mecânico

Charles Baumgarten Agrônomo

Alexsandro Hanysz Nepomuceno Balconista

Márcio Bocarde Comerciante

Éber Gomes de Oliveira Comerciante

Marli Gotsz Barbosa Professora

Cristiano Balmann Contador

Alzira Carvalho de Lima Servidora Pública

Alice Maria da Silva Manicure

Elaine Ludwig da Silva Coordenadora Adm. Sicredi

Valter Benante Estudante

Antonia Aparecida Pigosso Professora

João Aparecido da Silva Gerente Administrativo

Adnéia da Silva Leme Professora

Solene maciel dos Santos Cabeleireira

Edilson Osvaldírio Emmel Pecuarista

Jocélia Obal Balconista

Thatiane Carvalho Brito Atendente

Maria Gorete Bispo de Souza Manicure

José Lucio da Silva Comerciante

Aurea Cristina Carrion Do Lar

Adriana Aparecida da Silva Vendedora

Leidilene Mamédio Araújo Professora

Juliano marcelo Gonçalves Madeireiro

Kátia Regina da Silva Servidora Pública

Daiana Laurentino Liz Silva Do lar

Vivaldo Campos Cardoso Servidor Público

Valdivino Benante Comerciante

Aldair José dos Santos Protético

Ed Carlos Grecco da Silva Cardoso Servidor Público

Selma Maria Maximiano Funcionária Pública

Maria Espigares Benante Professora

Luciano Caetano Costa Professora

Roniclei Francisco da Silva Pintor

Marco José dos santos Padeiro

Ednalva Lopes de Souza Contábil

Bernadete Medin Servidora Pública

Adriana Aparecida Ribeiro Auxiliar de Escritório

Luciana Paula Rech Hospital

Jorgeane Correia de Souza Secretaria

Claudia Alves da Silva Balconista

Edneia Aparecida da Silva Estudante

Diomar de Souza Santos Professor

Luan Luis Matos Zagli Estudante

Júlio Lopes Filho Comerciante

Sandoval Silva Santos Servidor Público

Roseli Gonçalves professora

Elias Balbino Martins Estudante
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Juliana Luiza Frank Estudante

Ires Aparecida Constante da Silva Agricultor

Ilma Alves dos Santos Balconista

Florismar Alves da Conceição Vendedora

Claudio Rubio Terhorst Eletricista

Edimar Mesquita Soares Professor

Derli Fernanda Carvalho Bottega Educadora/Creas

BRUNO CESAR SINGULANI FRANÇA

JUIZ SUBSTITUTO EM SUBST. LEGAL

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 51226 Nr: 157-39.2017.811.0084

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: FFDA, JVFdO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIONIR ADRIANO CONTREIRA - 

OAB:22337/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FUNDAMENTO e DECIDO.Primeiramente passo à analisar o pedido da 

defesa, quanto a intimação da avó paterna para efetuar o pagamento dos 

alimentos ao menor João Vitor Ferreira de Oliveira.Quanto ao pedido do 

requerente, insta ressaltar que a obrigação dos avós de prestar alimentos 

tem natureza complementar e subsidiária e somente exsurge se ficar 

demonstrada a impossibilidade dos dois genitores proverem os alimentos 

dos filhos, ou de os proverem de forma insuficiente.Assim, é necessário 

demonstrar que o genitor não têm condições de sustentar o filho.Sobre o 

tema, a Súmula 596 do STJ dispõe que, “A obrigação alimentar dos avós 

tem natureza complementar e subsidiária, somente se configurando no 

caso de impossibilidade total ou parcial de seu cumprimento pelos pais. 

STJ. 2ª Seção. Aprovada em 08/10/2017”.Neste caso, não sendo 

comprovada a impossibilidade ou a insuficiência do cumprimento da 

obrigação alimentar pelo genitor, uma vez que este sequer foi intimado 

para pagar os alimentos, não há como reconhecer a obrigação da avó de 

prestar alimentos, razão pela qual INDEFIRO o pedido. INDEFIRO ainda o 

pedido envio dos autos ao Ministério Público, para apurar a pratica do 

delito previsto no artigo 244 do Código Penal, uma vez que, conforme dito 

acima o requerido não foi intimado para pagar os alimentos.Sem prejuízo, 

intime-se a requerente, para que, no prazo de 05 dias, apresente 

endereço atualizado do requerido para sua intimação e citação, sob pena 

de extinção, decorrido o prazo, certifique-se, e faça-me concluso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 46924 Nr: 566-20.2014.811.0084

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S. A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO JOSE DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Lidio Alves dos Santos - 

OAB:20853/A, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 DEFIRO em parte o pedido de sobrestamento do feito formulado à Ref. 47, 

devendo o feito ficar suspenso tão somente, pelo prazo de 06 (seis) 

meses.

Decorrido o mencionado lapso temporal, independentemente de novo 

despacho, INTIME-SE a parte autora pessoalmente a dizer o que for de 

seu interesse, no prazo de dez (05) dias, sob pena de extinção.

Às providências.

Comarca de Araputanga

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 72075 Nr: 3257-77.2016.811.0038

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R. da S. Moura Representações Bovinas ME, 

Rodrigo da Silva Moura

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Olga Geny de Almeida Alves - 

Procuradora do Estado - OAB:2606

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 certifico para os devidos fins que o executado devidamente citado 

conforme mandado e certidão juntado nos autos, até a presente data não 

apresentou contestação a presente ação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 95836 Nr: 3571-86.2017.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ACR, CICR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PLMdL, RCdSL, RFdS, CPCE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Airton de Almeida Marques - 

OAB:MT - 19732

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA

 Autos nº 3571-1862017.811.0038

Código: 95836

Com amparo no respeitável despacho e com fulcro no art. 334 da Lei 

Federal n. 13.015/2015, designo a audiência conciliatória para a data de 15 

de março de 2018, às 15h20min.

 Araputanga/MT,14 de dezembro de 2017.

Johannes Miranda Meira

Conciliador

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 74083 Nr: 999-60.2017.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Araputanga/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Benedito Ferreira de Campos 

Filho - OAB:SP - 167058, Fernanda Ferreira Machado - OAB:SP - 

371857

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 REDESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA

 Autos nº 999-60.2017.811.0038

Código: 74083

Com amparo no respeitável despacho e com fulcro no art. 334 da Lei 

Federal n. 13.015/2015, designo a audiência conciliatória para a data de 15 

de março de 2018, às 13h40min.

 Araputanga/MT,14 de dezembro de 2017.

Johannes Miranda Meira

Conciliador

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 72326 Nr: 24-38.2017.811.0038

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rio Verde Terraplangem e Transportes 

Ltda-ME, Valdivino Lopes Batista, Ana Maria Neves Lopes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:MT - 19.081-A, Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:MT-14258 - A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº. 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de abrir vistas a parte autora, 

para que se manifeste nos autos acerca dos Embargos juntados no dia 

15/12/2017, ref. 37. Oportunamente, em atenção à petição de ref. 35, 

esclareço que quaisquer valores concernentes à diligência de oficiais de 
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justiça deverão ser efetuados mediante guia judicial emitidas no site do 

T r i b u n a l  d e  J u s t i ç a  d e  M a t o  G r o s s o 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao), com posterior 

juntada da guia nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 57529 Nr: 3360-54.2014.811.0006

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WTdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VAB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rosemeire de Matos Barbosa - 

OAB:115.460, Solange Helena Sversuth - OAB:7.807

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA

 Autos nº 3360-54.2014.811.0038

Código: 57529

Com amparo no respeitável despacho e com fulcro no art. 334 da Lei 

Federal n. 13.015/2015, designo a audiência conciliatória para a data de 15 

de março de 2018, às 15h40min.

 Araputanga/MT,14 de dezembro de 2017.

Johannes Miranda Meira

Conciliador

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 77011 Nr: 2487-50.2017.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PFdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CdSG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Airton de Almeida Marques - 

OAB:MT - 19732

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA

 Autos nº 2489-50.2017.811.0038

Código: 77011

Com amparo no respeitável despacho e com fulcro no art. 334 da Lei 

Federal n. 13.015/2015, designo a audiência conciliatória para a data de 08 

de março de 2018, às 13h40min.

 Araputanga/MT,14 de dezembro de 2017.

Johannes Miranda Meira

Conciliador

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 73962 Nr: 931-13.2017.811.0038

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Benedito da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:MT - 13994-A, Renato Chagas Corrêa da Silva - 

OAB:MT - 8184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 certifico para os devidos fins que o executado devidamente citado 

conforme mandado e certidão juntados nos autos, até a presente data não 

apresentou contestação a presente ação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 72991 Nr: 349-13.2017.811.0038

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DPdO, HBPD, POPD, KEPD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Delair Teixeira de Alcântara - 

OAB:MT - 15351, Milena Gonçalves de Alcantara - OAB:MT - 19644/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA

 Autos nº 349-13.2017.811.0038

Código: 72991

Com amparo no respeitável despacho e com fulcro no art. 334 da Lei 

Federal n. 13.015/2015, e considerando a necessidade de expedição, 

cumprimento e retorno da carta precatória DESIGNO a audiência 

conciliatória para a data de 01 de março de 2018, às 13h40min.

 Araputanga/MT,14 de dezembro de 2017.

Johannes Miranda Meira

Conciliador

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 28163 Nr: 1597-24.2011.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ilda Alves Dornelas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alice Bernardete Parra Merino 

- OAB:MT - 12669, Vicente Andreotto Junior - OAB:MT/ 9.207

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação das partes de que o processo passou a tramitar de forma 

eletrônica e que as partes deverão se manifestar, no prazo preclusivo de 

30 (trinta) dias, sobre o interesse de manterem pessoalmente a guarda de 

algum documento original (Art. 12, § 5º da Lei 11.416/2006). Intimando-os 

ainda para, querendo, requerem o que mais entenderem de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 24961 Nr: 1003-44.2010.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carlos Antonio Nunes - EPP, Carlos Antonio Nunes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADM Comercio e Representação Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Oswaldo Alvarez de Campos 

Junior - OAB:MT - 6.702

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação das partes de que o processo passou a tramitar de forma 

eletrônica e que as partes deverão se manifestar, no prazo preclusivo de 

30 (trinta) dias, sobre o interesse de manterem pessoalmente a guarda de 

algum documento original (Art. 12, § 5º da Lei 11.416/2006). Intimando-os 

ainda para, querendo, requerem o que mais entenderem de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 7877 Nr: 53-79.2003.811.0038

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco da Amazonia S/A ( BASA)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Frigorifico Araputanga S/A, José Almiro Bihl, 

Dirce Simioni Bihl, Marizete Aparecida Strapasson Simioni

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Deoclécio Boeira Braga - 

OAB:2169-B, Elisangela Hasse - OAB:8689/MT, Jeanne Karla Ribeiro 

- OAB:8367/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO ANIS FAIAD - 

OAB:3520/O, Joaquim ernesto Palhares - OAB:129815/SP, Marcio 

Mello Casado OAB/SP 138.047-A - OAB:39.380/RA, Rogério Pinheiro 

Crepaldi - OAB:6616/MT

 Intimação das partes de que o processo passou a tramitar de forma 

eletrônica e que as partes deverão se manifestar, no prazo preclusivo de 

30 (trinta) dias, sobre o interesse de manterem pessoalmente a guarda de 

algum documento original (Art. 12, § 5º da Lei 11.416/2006). Intimando-os 

ainda para, querendo, requerem o que mais entenderem de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 27331 Nr: 778-87.2011.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: CU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INdSS-I

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT - 8969 B, Juliano Marques Ribeiro - OAB:MT - 8.973 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação das partes de que o processo passou a tramitar de forma 

eletrônica e que as partes deverão se manifestar, no prazo preclusivo de 

30 (trinta) dias, sobre o interesse de manterem pessoalmente a guarda de 

algum documento original (Art. 12, § 5º da Lei 11.416/2006). Intimando-os 

ainda para, querendo, requerem o que mais entenderem de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 28097 Nr: 1531-44.2011.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Correa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT - 8969 B

 Intimação das partes de que o processo passou a tramitar de forma 

eletrônica e que as partes deverão se manifestar, no prazo preclusivo de 

30 (trinta) dias, sobre o interesse de manterem pessoalmente a guarda de 

algum documento original (Art. 12, § 5º da Lei 11.416/2006). Intimando-os 

ainda para, querendo, requerem o que mais entenderem de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 51423 Nr: 1284-29.2012.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cairo Donizete Campos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Henrique Gavioli-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Oswaldo Alvarez de Campos 

Junior - OAB:MT - 6.702

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Pedro Evangelista de Ávila - 

OAB:MT/1.823-B, Vanessa Pelegrini - OAB:10.059

 Intimação das partes de que o processo passou a tramitar de forma 

eletrônica e que as partes deverão se manifestar, no prazo preclusivo de 

30 (trinta) dias, sobre o interesse de manterem pessoalmente a guarda de 

algum documento original (Art. 12, § 5º da Lei 11.416/2006). Intimando-os 

ainda para, querendo, requerem o que mais entenderem de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 16 Nr: 28-76.1997.811.0038

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Criativa Armarinhos ltda, Vanderlei Nogueira, 

David Nogueira, Valdir Getulio Nogueira, Julia Bagno Nogueira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Muller Koenig - 

OAB:PR/22819, Gustavo Amato Pissini - OAB:13842/A, Gustavo 

Rodrigo Goes Nicoladelli - OAB:MT/ 17980-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adermo Mussi - 

OAB:2.935-A, Jefferson Luis Fernandes Beato - OAB:3057 ou 3027

 Intimação das partes de que o processo passou a tramitar de forma 

eletrônica e que as partes deverão se manifestar, no prazo preclusivo de 

30 (trinta) dias, sobre o interesse de manterem pessoalmente a guarda de 

algum documento original (Art. 12, § 5º da Lei 11.416/2006). Intimando-os 

ainda para, querendo, requerem o que mais entenderem de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 1100 Nr: 264-91.1998.811.0038

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ricardo da Costa Marques, Nelson da Costa 

Marques

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Amato Pissini - 

OAB:13842/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação das partes de que o processo passou a tramitar de forma 

eletrônica e que as partes deverão se manifestar, no prazo preclusivo de 

30 (trinta) dias, sobre o interesse de manterem pessoalmente a guarda de 

algum documento original (Art. 12, § 5º da Lei 11.416/2006). Intimando-os 

ainda para, querendo, requerem o que mais entenderem de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 14530 Nr: 590-70.2006.811.0038

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ailton José Santos da Luz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jose Leandro Alves da Luz ( Espolio)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jatabairu Francisco Nunes - 

OAB:MT - 4903, Luciana Rita de Queiroz Mamedes - OAB:MT - 

15.416, Ricardo Mamedes - OAB:MT - 4243

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação das partes de que o processo passou a tramitar de forma 

eletrônica e que as partes deverão se manifestar, no prazo preclusivo de 

30 (trinta) dias, sobre o interesse de manterem pessoalmente a guarda de 

algum documento original (Art. 12, § 5º da Lei 11.416/2006). Intimando-os 

ainda para, querendo, requerem o que mais entenderem de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 58744 Nr: 2333-37.2014.811.0038

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Coopnoroeste de Credito Rural do Noroeste de Mato 

Grosso LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Geraldo de Araújo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Etelmínio Arruda Salomé Neto - 

OAB:MT/ 9.869

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 certifico para os devidos fins que o executado devidamente citado 

conforme mandado e certidão juntado nos autos, até a presente data não 

apresentou contestação a presente ação.

Juizado Especial Cível e Criminal

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000166-25.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

ALDIANE FERREIRA MARQUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALICE BERNADETE PARRA MERINO OAB - MT0012669A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CONSUELO A. FERREIRA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENATO JOSE DE ALMEIDA COSTA FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000166-25.2017.8.11.0038 REQUERENTE: ALDIANE FERREIRA 

MARQUES REQUERIDO: CONSUELO A. FERREIRA - ME Visto e bem 

examinado. Dispensado o relatório - Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. Trato 

de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 -, em que foi 

REQUERIDO pela parte reclamante ALDIANE FERREIRA MARQUES a 

DESISTÊNCIA DOS PEDIDOS/AÇÃO. É o necessário. Decido de forma 

sucinta e objetivamente fundamentada – CRFB/88, art. 93, IX -, diante da 

excessiva quantidade de feitos em andamento sob a responsabilidade do 

magistrado subscrevente, bem como metas diversas de produtividade 

impostas e a serem cumpridas. A desistência do prosseguimento do 

processo, corolário do princípio da disponibilidade, consiste na abdicação 

do status alcançado pelo autor após o ajuizamento da demanda, o qual é 

perfeitamente possível. Compete à parte analisar a conveniência ou não 
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de prosseguir com a ação judicial, dispondo do direito que lhe é garantido 

constitucionalmente – CRFB/88, art. 5º, XXXV -, observados os requisitos 

da legislação e, diversamente do procedimento comum ordinário, no 

Juizado Especial Cível é prescindível a anuência/consentimento da parte 

adversa para o reconhecimento/homologação da desistência. Nesses 

termos, Enunciado n. 90 do FONAJE, aprovado no XVI Encontro – Rio de 

Janeiro/RJ, e a sua nova redação aprovada em 2015, in verbis: “A 

desistência do autor, mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará na 

extinção do processo sem julgamento do mérito, ainda que tal ato se dê em 

audiência de instrução e julgamento”. “NOVA REDAÇÃO DO ENUNCIADO 

90 - A desistência da ação, mesmo sem a anuência do réu já citado, 

implicará a extinção do processo sem resolução do mérito, ainda que tal 

ato se dê em audiência de instrução e julgamento, salvo quando houver 

indícios de litigância de má-fé ou lide temerária”. Isso posto e tendo em 

vista a manifestação expressa da parte reclamante ALDIANE FERREIRA 

MARQUES, ACOLHO/HOMOLOGO A DESISTÊNCIA e, consequentemente, 

EXTINGO O PROCESSO/PEDIDOS, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO/NÃO 

RESOLVO O MÉRITO – CPC, art. 158, parágrafo único, e art. 267, 

VIII/NCPC, arts. 200, parágrafo único, e 485, VIII e § 5º. Sem taxas, 

despesas, custas processuais e honorários advocatícios - Lei n. 

9.099/1995, arts. 54 e 55. Transitada em julgado, proceda com as baixas 

necessárias e arquive. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, 

§ 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro de sentença nas 

comarcas em que estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância 

– Apolo ou PROJUDI”, assim como nessas hipóteses de desistência a 

Intimação da parte adversa. P. Cumpra. Araputanga-MT, 15 de dezembro 

de 2017 - 17:53:39. (assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de 

Direito

Comarca de Arenápolis

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 48185 Nr: 934-72.2015.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELZILENE BOTELHO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Arenápolis/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ ADRIANO PINHEIRO 

SANTOS - OAB:23652/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROGERIO ANASTACIO 

CHAVES - OAB:11226

 Intimo as partes para que eslcareçam, no prazo máximo de 5 dias, se 

pretendem a designação da audiência de instrução, especificando as 

provas que pretendam produzir, sob pena de indeferimento da produção 

probatória e julgamento imediato da lide.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 54315 Nr: 2205-82.2016.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Assis José de Moura

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Arenápolis/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIOGO IBRAHIM CAMPOS - 

OAB:13296

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que transcorreu in albis o prazo para que o Requerido 

contestasse a ação, apesar de devidamente citado conforme certidão do 

Sr. Oficial de Justiça. Posto isso, nos termos do art. 152, VI, CPC, 

impulsionam-se os autos intimando a parte autora para manifestar-se, no 

prazo de 15 dias, requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 43946 Nr: 2157-31.2013.811.0026

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VMFR, PRFR, Rejaine Coelho Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Silva Araújo - 

OAB:13840/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

I – Cuida-se de AÇÃO DE CONHECIMENTO em fase de CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA (art. 497 e ss. c/c art. 513, CPC), em desfavor do Instituto 

Nacional do Serviço Social – INSS, que seja fundada em título judicial ou 

extrajudicial.

II - Instado a se manifestar, o Instituto concordou com os cálculos 

apresentados, razão pela qual, DETERMINO expeça-se ofício requisitório 

de Precatório (créditos cujo valor seja igual ou superior a 60 salários 

mínimos)/Requisições de Pequeno Valor - RPV (créditos com valor inferior 

a 60 salários mínimos) e, após a expedição e antes de encaminhamento ao 

TRF 1ª Região, INTIMEM-SE as partes do teor do ofício requisitório.

Faça-o nos termos da Portaria (PRESI/COREJ 151 de 18 de abril de 2012 

do TRF1, Resolução n. 541, de 18 de janeiro de 2007, do Conselho da 

Justiça Federal, Resolução n. 168, de 5 de dezembro de 2011, do 

Conselho da Justiça Federal), e considerando o disposto na Resolução 

168/2011 do Conselho de Justiça Federal.

III - Por fim, nada impugnado ou requerido pelas partes, DETERMINO a sua 

remessa ao Exmo. Presidente do E. Tribunal Regional Federal da 1ª Região 

(art. 100, CF e art. 535, §3º, I, CPC).

IV - CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 40136 Nr: 1364-63.2011.811.0026

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Sudoeste de MT - SICREDI SUDOESTE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Selma Maria de Souza, Rubens Nunes Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wilson de Oliveira Rosa - 

OAB:MT/3236-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante a interposição de embargos , nos termos do art. 152, VI, CPC, 

impulsionam-se os autos intimando a parte autora para, querendo, 

impugnar os embargos no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 10087 Nr: 214-57.2005.811.0026

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: A Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil - 

CNA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Clóvis Batista dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Alfeu Moojen Ramos - 

OAB:5291, Marilaine Pinheiro de Mello - OAB:8146-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

I - RELATÓRIO. Ação de cumprimento de sentença ajuizada por 

CONFEDERAÇÃO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA DO BRASIL – CNA em 

face de CLÓVIS BATISTA DOS SANTOS, todos já qualificados.

Aportou nos autos notícia de pagamento da dívida, postulando o 

exequente pela extinção da execução (fl. 94).

II - FUNDAMENTAÇÃO. O pagamento da obrigação objeto da execução é 

causa de sua extinção, nos termos da letra do art. 924, II, do NCPC, na 

medida em que faz perecer o objeto da demanda, afastando o interesse 

processual até então presente.

III - DISPOSITIVO. Ante o exposto, atendidas as formalidades legais, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO, com amparo no art. 924, II, do NCPC.

Custas pela parte executada.

PUBLIQUE-SE. DISPENSADO o registro na forma do Provimento n° 

42/2008/CGJ.

 Após o TRÂNSITO EM JULGADO, devidamente certificado, ARQUIVE-SE, 

com as baixas e anotações de estilo.
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Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 41189 Nr: 1320-10.2012.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Cardoso Barreiros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Erick Henrique Dias Prado - 

OAB:17642/MT, Roque Pires da Rocha Filho - OAB:99870/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

I. Inicialmente, registro que se trata de feito incluído na meta da 2 do CNJ, 

portanto, deve haver prioridade na tramitação, haja vista que a lide deve 

ser solucionada até 31/12/2017.

II. De pronto, ante o transcurso do lapso temporal, INDEFIRO o pedido de 

suspensão formulado a fl. 44, INTIME-SE o d. Causídico para, no prazo de 

15 (quinze) dias, juntar nos autos cópia da decisão administrativa que 

indeferiu a concessão do benefício previdenciário.

III. Decorrido o prazo supra in albis, intime a parte autora PESSOALMENTE, 

para, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, manifestar-se a respeito do 

interesse em prosseguir com a ação e promover o que lhe compete, 

juntando nos autos cópia da decisão administrativa que indeferiu a 

concessão do benefício pleiteado.

Anoto que, na intimação deverá constar a advertência de que A NÃO 

MANIFESTAÇÃO NO REFERIDO PRAZO OCASIONARÁ A EXTINÇÃO DO 

PROCESSO E ARQUIVAMENTO do feito, nos termos do que dispõe o artigo 

485, III e §§ 1º e 2º, do CPC.

IV. Decorrido os prazos supra in albis, CERTIFIQUE-SE e tornem-me os 

autos conclusos.

 CUMPRA-SE.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 41206 Nr: 1338-31.2012.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Laerso Vieira Sampaio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Erick Henrique Dias Prado - 

OAB:17642/MT, Roque Pires da Rocha Filho - OAB:99870/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

I. Inicialmente, registro que se trata de feito incluído na meta da 2 do CNJ, 

portanto, deve haver prioridade na tramitação, haja vista que a lide deve 

ser solucionada até 31/12/2017.

II. De pronto, ante o transcurso do lapso temporal, INDEFIRO o pedido de 

suspensão formulado a fl. 35, INTIME-SE o d. Causídico para, no prazo de 

15 (quinze) dias, juntar nos autos cópia da decisão administrativa que 

indeferiu a concessão do benefício previdenciário.

III. Decorrido o prazo supra in albis, INTIME-SE a parte autora 

PESSOALMENTE, para, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, manifestar-se a 

respeito do interesse em prosseguir com a ação e promover o que lhe 

compete, juntando nos autos cópia da decisão administrativa que indeferiu 

a concessão do benefício pleiteado.

Anoto que, na intimação deverá constar a advertência de que A NÃO 

MANIFESTAÇÃO NO REFERIDO PRAZO OCASIONARÁ A EXTINÇÃO DO 

PROCESSO E ARQUIVAMENTO do feito, nos termos do que dispõe o artigo 

485, III e §§ 1º e 2º, do CPC.

IV. Decorrido os prazos supra in albis, CERTIFIQUE-SE e tornem-me os 

autos conclusos.

 CUMPRA-SE.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 56794 Nr: 326-06.2017.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERVAZ ANTONIO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Sudoeste de MT - SICREDI SUDOESTE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Silva Araújo - 

OAB:13840/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Laércio Faeda - 

OAB:3589-B/MT

 Impulsionam-se os presentes autos para intimar as partes, através de 

seus advogados constituídos, via Dje, para comparecerem à Audiência de 

Conciliação, que se realizará no dia 27 (vinte e sete) de março de 2018, às 

08h30min., na sede do Fórum local.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 19734 Nr: 89-16.2010.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Eunice Angelino da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Plena CAP Corretora de Informática, Banco 

BMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Francys Ricardo Menegon - 

OAB:13640-A, Vanessa Pivatto - OAB:9545-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensor Público - OAB:, 

Flávia Almeida Moura Di Latella - OAB:109.730, Marcelo Tostes de 

Castro Maia - OAB:63440, Sérvio Túlio Barcelos - OAB:14258-A - MT

 VISTOS.

 I. Em prelúdio consigno o presente feito está inserido na META 2/2017 do 

CNJ de deverá ter prioridade de tramitação.

II. DEFIRO o pedido de fl. 196, INTIME-SE o requerido para, no prazo de 05 

(cinco) dias, cumprir a liminar deferida as fls. 31/34, especificamente item 

I, sob pena de multa diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais).

III. Sem prejuízo, considerando que os requeridos e a causa de pedir são 

os mesmos nos autos n. de Código 19735, 19733, 19736, 19737, 19738, 

19739, 19740, DETERMINO o apensamento dos mesmos.

IV. Em fim, aguarde o cumprimento da determinação proferida nos autos 

em apenso, após, tornem-me conclusos para saneamento ou julgamento 

antecipado.

CUMPRA-SE.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 40836 Nr: 825-63.2012.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Zelia Meira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudia Regina Oliveira Santos 

Ferreira - OAB:10765/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 . Do exposto, INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA 

pretendida.Considerando que é de conhecimento público que os 

Procuradores do INSS jamais comparecem à audiência de instrução e 

julgamento, bem como que é de conhecimento deste Juízo que não há 

quadro suficiente de Procuradores Federais capazes de atender ao 

volume de audiências iniciais de conciliação em todo o Território do Estado 

de Mato Grosso, bem como em observância as especificidades da causa, 

e de modo a adequar o rito processual às necessidades do conflito, nos 

termos do art. 139, VI, do Código de Processo Civil, deixo de designar 

audiência de conciliação.CITE-SE a parte Requerida para, querendo, 

contestar a ação, no prazo legal, sob as advertências pertinentes, nos 

ditames do art. 335 e seguintes do Código de Processo Civil.Por oportuno, 

desde já DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o DIA 14 DE 

MARÇO DE 2018, ÀS 13H50MIN apresentando o rol de testemunhas 

ressalvados nos termos do art. 450 do NCPC.Com efeito, a designação 

precoce da audiência de instrução e julgamento justifica-se na efetividade 

do processo, economizando-se atos processuais, sendo certo que 

nenhum prejuízo redundará para a Autarquia demandada, uma vez que 

respeitado o prazo de resposta, ao passo que eventual questão prévia 

será prontamente analisada quando da audiência.OFICIE-SE à APS de 

Diamantino-MT para que, no prazo de 15(quinze) dias, encaminhe 

informações constantes do CNIS acerca da parte autora e, se casada(o) 
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ou em união estável, do respectivo cônjuge/convivente, para o que deverá 

a Secretaria de Vara encaminhar os dados incrustados nos autos. 

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE,  expedindo o  necessár io .Às 

providências.Arenápolis/MT, 12 de dezembro de 2017.MARINA CARLOS 

FRANÇA,Juíza de Direito em Substituição Legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 41199 Nr: 1330-54.2012.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agustavo Rodrigues da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roque Pires da Rocha Filho - 

OAB:99870/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Do exposto, INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA pretendida.Considerando 

que é de conhecimento público que os Procuradores do INSS jamais 

comparecem à audiência de instrução e julgamento, bem como que é de 

conhecimento deste Juízo que não há quadro suficiente de Procuradores 

Federais capazes de atender ao volume de audiências iniciais de 

conciliação em todo o Território do Estado de Mato Grosso, bem como em 

observância as especificidades da causa, e de modo a adequar o rito 

processual às necessidades do conflito, nos termos do art. 139, VI, do 

Código de Processo Civil, deixo de designar audiência de 

conciliação.CITE-SE a parte Requerida para, querendo, contestar a ação, 

no prazo legal, sob as advertências pertinentes, nos ditames do art. 335 e 

seguintes do Código de Processo Civil.Por oportuno, desde já DESIGNO 

audiência de instrução e julgamento para o DIA 14 DE MARÇO DE 2018, 

ÀS 13H30MIN apresentando o rol de testemunhas ressalvados nos termos 

do art. 450 do NCPC.Com efeito, a designação precoce da audiência de 

instrução e julgamento justifica-se na efetividade do processo, 

economizando-se atos processuais, sendo certo que nenhum prejuízo 

redundará para a Autarquia demandada, uma vez que respeitado o prazo 

de resposta, ao passo que eventual questão prévia será prontamente 

analisada quando da audiência.OFICIE-SE à APS de Diamantino-MT para 

que, no prazo de 15(quinze) dias, encaminhe informações constantes do 

CNIS acerca da parte autora e, se casada(o) ou em união estável, do 

respectivo cônjuge/convivente, para o que deverá a Secretaria de Vara 

encaminhar os dados incrustados nos autos. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário.Às providências.Arenápolis/MT, 12 de dezembro 

de 2017.MARINA CARLOS FRANÇA,Juíza de Direito em Substituição Legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 41209 Nr: 1341-83.2012.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marilia Bento dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roque Pires da Rocha Filho - 

OAB:99870/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

I – Cuida-se de ação de conhecimento condenatório ajuizada em desfavor 

do Instituto Nacional de Serviço Social – INSS, cujas provas serão 

verificadas de acordo com o disposto na legislação processual.

II - Pois bem. De início, INTIME-SE a requerente para, querendo, impugnar a 

contestação em 15 (quinze) dias.

 III – Ademais, considerando a necessidade de maior dilação probatória 

para a comprovação da atividade rural exercida pela parte autora, 

DESIGNO o dia 14 DE MARÇO DE 2018, ÀS 14H10MIN, para a realização 

de audiência de instrução e julgamento.

IV – INTIMEM-SE as partes, através dos seus advogados, da data 

agendada e para que, caso não tenham feito, apresentem rol de 

testemunhas no prazo máximo de 15 (quinze) dias (art. 357, §5º, CPC), 

manifestando sobre a necessidade de intimação ou se o apresentante do 

rol se compromete a trazê-las independentemente de intimação (art. 455, 

§2º, CPC).

V – Sem prejuízo, OFICIE-SE à APS de Diamantino-MT para que, no prazo 

de 15 dias, encaminhe informações constantes do CNIS acerca da parte 

autora e, se casada ou em união estável, do respectivo 

cônjuge/convivente, bem como de seus genitores, para o que deverá a 

Secretaria de Vara encaminhar os dados incrustados nos autos.

 VI - CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 41849 Nr: 2075-34.2012.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gilene Aparecida Bitencourt de Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Silva Araújo - 

OAB:13840/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

I – Em prelúdio consigno o presente feito está inserido na META 2/2017 do 

CNJ de deverá ter prioridade de tramitação.

II – Em atenção ao ofício n. 023-2/2017 (fl.81), anoto que, o pagamento dos 

honorários será realizado após a manifestação das partes, desde que não 

seja necessário a complementação do laudo.

III – Pois bem. INTIMEM-SE as partes para, querendo, no prazo de 10 (dez) 

dias, manifestarem em relação ao laudo pericial juntado as fls. 64/66.

IV - Transcorrido o prazo, com ou sem manifestação, CERTIFIQUE-SE e 

tornem-me os autos conclusos.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 44987 Nr: 896-94.2014.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRENE RODRIGUES RABELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELIA SILVA ROCHA - 

OAB:14241

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

I. De pronto, ante o transcurso do lapso temporal, INDEFIRO o pedido de 

suspensão formulado a fl. 34, INTIME-SE o d. Causídico para, no prazo de 

15 (quinze) dias, juntar nos autos cópia da decisão administrativa que 

indeferiu a concessão do benefício previdenciário.

II. Decorrido o prazo supra in albis, intime a parte autora PESSOALMENTE, 

para, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, manifestar-se a respeito do 

interesse em prosseguir com a ação e promover o que lhe compete, 

juntando nos autos cópia da decisão administrativa que indeferiu a 

concessão do benefício pleiteado.

Anoto que, na intimação deverá constar a advertência de que A NÃO 

MANIFESTAÇÃO NO REFERIDO PRAZO OCASIONARÁ A EXTINÇÃO DO 

PROCESSO E ARQUIVAMENTO do feito, nos termos do que dispõe o artigo 

485, III e §§ 1º e 2º, do CPC.

III – Decorrido os prazos supra in albis, CERTIFIQUE-SE e tornem-me os 

autos conclusos.

 CUMPRA-SE.

Às providências.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000296-51.2017.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

ALVINA GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARINA SANTANA DE OLIVEIRA OAB - MT9879/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

 

M A N D A D O  D E  I N T I M A Ç Ã O  D a d o s  d o  P r o c e s s o : 

Processo:1000296-51.2017.8.11.0026 Intimo os litigantes, na pessoa dos 
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seus patronos, para comparecerem a audiência de Tentativa de 

Conciliação Designada para o dia Tipo: Conciliação Sala: Sala de Audiência 

- Conciliação/ JEC Data: 08/02/2018 Hora: 09:00 , na sede do Foro Judicial 

da Comarca de Arenápolis/MT. Arenápolis, 15/12/2017 MARCELLO 

ANDRADE SANTOS Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000297-36.2017.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

CARMINDA LUZIA DE MACIEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARINA SANTANA DE OLIVEIRA OAB - MT9879/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

 

M A N D A D O  D E  I N T I M A Ç Ã O  D a d o s  d o  P r o c e s s o : 

Processo:1000297-36.2017.8.11.0026 Intimo os litigantes, na pessoa dos 

seus patronos, para comparecerem a audiência de Tentativa de 

Conciliação Designada para o dia Tipo: Conciliação Sala: Sala de Audiência 

- Conciliação/ JEC Data: 08/02/2018 Hora: 09:30 , na sede do Foro Judicial 

da Comarca de Arenápolis/MT. Arenápolis, 15/12/2017 MARCELLO 

ANDRADE SANTOS Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000298-21.2017.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

JIVALDO DOS SANTOS FRANCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARINA SANTANA DE OLIVEIRA OAB - MT9879/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

M A N D A D O  D E  I N T I M A Ç Ã O  D a d o s  d o  P r o c e s s o : 

Processo:1000298-21.2017.8.11.0026 Intimo os litigantes, na pessoa dos 

seus patronos, para comparecerem a audiência de Tentativa de 

Conciliação Designada para o dia Tipo: Conciliação Sala: Sala de Audiência 

- Conciliação/ JEC Data: 08/02/2018 Hora: 10:00 , na sede do Foro Judicial 

da Comarca de Arenápolis/MT. Arenápolis, 15/12/2017 MARCELLO 

ANDRADE SANTOS Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000299-06.2017.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

JOEL DOS SANTOS SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARINA SANTANA DE OLIVEIRA OAB - MT9879/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

 

M A N D A D O  D E  I N T I M A Ç Ã O  D a d o s  d o  P r o c e s s o : 

Processo:1000299-06.2017.8.11.0026 Intimo os litigantes, na pessoa dos 

seus patronos, para comparecerem a audiência de Tentativa de 

Conciliação Designada para o dia Tipo: Conciliação Sala: Sala de Audiência 

- Conciliação/ JEC Data: 08/02/2018 Hora: 10:30 , na sede do Foro Judicial 

da Comarca de Arenápolis/MT. Arenápolis, 15/12/2017 MARCELLO 

ANDRADE SANTOS Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000300-88.2017.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

JOEL DOS SANTOS SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARINA SANTANA DE OLIVEIRA OAB - MT9879/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

 

M A N D A D O  D E  I N T I M A Ç Ã O  D a d o s  d o  P r o c e s s o : 

Processo:1000300-88.2017.8.11.0026 Intimo os litigantes, na pessoa dos 

seus patronos, para comparecerem a audiência de Tentativa de 

Conciliação Designada para o dia Tipo: Conciliação Sala: Sala de Audiência 

- Conciliação/ JEC Data: 08/02/2018 Hora: 11:00 , na sede do Foro Judicial 

da Comarca de Arenápolis/MT. Arenápolis, 15/12/2017 MARCELLO 

ANDRADE SANTOS Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000301-73.2017.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE THADEU DE MACEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARINA SANTANA DE OLIVEIRA OAB - MT9879/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

 

M A N D A D O  D E  I N T I M A Ç Ã O  D a d o s  d o  P r o c e s s o : 

Processo:1000301-73.2017.8.11.0026 Intimo os litigantes, na pessoa dos 

seus patronos, para comparecerem a audiência de Tentativa de 

Conciliação Designada para o dia Tipo: Conciliação Sala: Sala de Audiência 

- Conciliação/ JEC Data: 15/02/2018 Hora: 08:30 , na sede do Foro Judicial 

da Comarca de Arenápolis/MT. Arenápolis, 15/12/2017 MARCELLO 

ANDRADE SANTOS Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000302-58.2017.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIEL CHAVES MOREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARINA SANTANA DE OLIVEIRA OAB - MT9879/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

M A N D A D O  D E  I N T I M A Ç Ã O  D a d o s  d o  P r o c e s s o : 

Processo:1000302-58.2017.8.11.0026 Intimo os litigantes, na pessoa dos 

seus patronos, para comparecerem a audiência de Tentativa de 

Conciliação Designada para o dia Tipo: Conciliação Sala: Sala de Audiência 

- Conciliação/ JEC Data: 15/02/2018 Hora: 09:00 , na sede do Foro Judicial 

da Comarca de Arenápolis/MT. Arenápolis, 15/12/2017 MARCELLO 

ANDRADE SANTOS Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000303-43.2017.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

LEVI ANTONIO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARINA SANTANA DE OLIVEIRA OAB - MT9879/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERIDO)

 

M A N D A D O  D E  I N T I M A Ç Ã O  D a d o s  d o  P r o c e s s o : 

Processo:1000303-43.2017.8.11.0026 Intimo os litigantes, na pessoa dos 

seus patronos, para comparecerem a audiência de Tentativa de 

Conciliação Designada para o dia Tipo: Conciliação Sala: Sala de Audiência 

- Conciliação/ JEC Data: 15/02/2018 Hora: 09:30 , na sede do Foro Judicial 

da Comarca de Arenápolis/MT. Arenápolis, 15/12/2017 MARCELLO 

ANDRADE SANTOS Gestor Judiciário

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000171-83.2017.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

ROSINA MARIA DE MATOS ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS DESPACHO Numero do Processo: 

1000171-83.2017.8.11.0026 REQUERENTE: ROSINA MARIA DE MATOS 

ARAUJO REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos. Intime-se a parte 

autora para que, querendo, apresente impugnação à contestação no 

prazo de 05 (cinco) dias. Após, com ou sem manifestação, certifique-se e 

voltem os autos conclusos. Cumpra-se. Arenápolis-MT, 15 de dezembro 

de 2017. Marina Carlos França Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000202-06.2017.8.11.0026
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Parte(s) Polo Ativo:

DALIANE GONCALVES ATAYDE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

FAYROUZ MAHALA ARFOX OAB - MT0013033A-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS DESPACHO Numero do Processo: 

1000202-06.2017.8.11.0026 REQUERENTE: DALIANE GONCALVES 

ATAYDE REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. Intime-se a parte 

autora para que, querendo, apresente impugnação à contestação no 

prazo de 05 (cinco) dias. Após, com ou sem manifestação, certifique-se e 

voltem os autos conclusos. Cumpra-se. Arenápolis-MT, 15 de dezembro 

de 2017. Marina Carlos França Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000154-47.2017.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINEI RICARDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERS DE ALMEIDA FERREIRA OAB - MT0019085A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS DESPACHO Numero do Processo: 

1000154-47.2017.8.11.0026 REQUERENTE: CLAUDINEI RICARDO 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos. Intime-se a parte autora 

para que, querendo, apresente impugnação à contestação no prazo de 05 

(cinco) dias. Após, com ou sem manifestação, certifique-se e voltem os 

autos conclusos. Cumpra-se. Arenápolis-MT, 15 de dezembro de 2017. 

Marina Carlos França Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000218-57.2017.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

A. D. L. M. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LAZARA DE FATIMA DA SILVA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ ANILTON GONCALVES OAB - MT23502/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS DESPACHO Numero do Processo: 

1000218-57.2017.8.11.0026 REQUERENTE: ADRIAN DE LIMA 

MAGALHAES REQUERIDO: LAZARA DE FATIMA DA SILVA - ME Vistos. 

Intime-se a parte autora para que, querendo, apresente impugnação à 

contestação no prazo de 05 (cinco) dias. Após, com ou sem 

manifestação, certifique-se e voltem os autos conclusos. Cumpra-se. 

Arenápolis-MT, 15 de dezembro de 2017. Marina Carlos França Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000032-34.2017.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS DESPACHO Numero do Processo: 

1000032-34.2017.8.11.0026 EXEQUENTE: SILVIO FERREIRA FREITAS 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. Cite-se o executado 

para, querendo, opor embargos, no prazo de 30 (trinta) dias. Não opostos 

embargos, encaminhe-se os autos à Secretaria Auxiliar da Presidência do 

Tribunal de Justiça, a fim de elaborar o cálculo de liquidação. Após, 

sobrevindo o cálculo, abra-se vista às partes para que se manifestem, no 

prazo de 05 (cinco) dias. Decorrido o prazo, sem manifestação, 

expeça-se ofício requisitório à Procuradoria Geral do Estado de Mato 

Grosso, nos moldes do anexo I do Provimento nº 11/2017-CM, para quitar 

o débito em 60 (sessenta) dias, a contar do recebimento. Oportunamente, 

voltem os autos conclusos. Cumpra-se. Nortelândia-MT, 15 de dezembro 

de 2017. Marina Carlos França Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010060-39.2017.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

R. J. SILVESTRE CALCADOS - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KEROLAYNE PORTO SEVERINO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS DESPACHO Numero do Processo: 

8010060-39.2017.8.11.0026 REQUERENTE: R. J. SILVESTRE CALCADOS - 

ME REQUERIDO: KEROLAYNE PORTO SEVERINO Vistos. Intime-se a parte 

autora para que, no prazo de 05 (cinco) dias, forneça novo endereço do 

requerido, sob pena de extinção do feito, nos termos do art. 485, § 1º, do 

CPC. Sobrevindo a informação do endereço, expeça-se o necessário para 

a citação/intimação da parte requerida. Cumpra-se. Nortelândia-MT, 15 de 

dezembro de 2017. Marina Carlos França Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010062-09.2017.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

R. J. SILVESTRE CALCADOS - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXSANDRO FLORENTIM (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS DESPACHO Numero do Processo: 

8010062-09.2017.8.11.0026 EXEQUENTE: R. J. SILVESTRE CALCADOS - 

ME EXECUTADO: ALEXSANDRO FLORENTIM Vistos. Intime-se a parte 

autora para que, no prazo de 05 (cinco) dias, forneça novo endereço do 

requerido, sob pena de extinção do feito, nos termos do art. 485, § 1º, do 

CPC. Sobrevindo a informação do endereço, expeça-se o necessário para 

a citação/intimação da parte requerida. Cumpra-se. Nortelândia-MT, 15 de 

dezembro de 2017. Marina Carlos França Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010122-79.2017.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO ALVES BARROSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS DESPACHO Numero do Processo: 

8010122-79.2017.8.11.0026 REQUERENTE: LEANDRO ALVES BARROSO 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos. Intime-se a parte autora para 

que, querendo, apresente impugnação a contestação, no prazo de 05 

(cinco) dias. Após, intimem-se as partes para que digam, no prazo de 05 

(cinco) dias, se pretende produzir novas provas, momento em que deverá 

especificá-las e arrolá-las, se for o caso. Cumpra-se. Nortelândia-MT, 15 

de dezembro de 2017. Marina Carlos França Juíza de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000028-94.2017.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

ELZILA FONTES FONSECA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE ARENAPOLIS (REQUERIDO)

Outros Interessados:

K. V. F. (REPRESENTADO)

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS DECISÃO Numero do Processo: 

1000028-94.2017.8.11.0026 REQUERENTE: ELZILA FONTES FONSECA 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE ARENAPOLIS, ESTADO DE MATO GROSSO 

Vistos. Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela 

Provisória de Urgência proposta pela Defensoria Pública do Estado de 

Mato Grosso, agindo na tutela de interesse individual indisponível de Kauê 

Victor Fonseca, representado por sua avó Elzila Fontes Fonseca, em face 

do Estado de Mato Grosso e Município de Arenápolis/MT, alegando que a 

substituída necessita da disponibilização de suplemento alimentar, 

Pediasure (ABBOTT) ou Nutrem Jr (Nestlé). Diante disto, requer a autora a 

concessão de tutela antecipada determinando a imediata concessão dos 

suplementos alimentares acima especificados, seja via rede pública ou 

particular, neste município ou em outra localidade, tudo custeado pelos 

requeridos. O parecer do NAT (id nº 11129801) informou que há indicação 

de formulas alimentar especiais para o tratamento do autor, bem como a 

indisponibilidade do suplemento por intermédio do SUS. Opinou ainda pelo 

encaminhamento do caso aos órgãos de assistência social. Vieram-me os 

autos conclusos. É o breve relatório. Fundamento. Decido. O artigo 300 do 

Novo Código de Processo Civil assim dispõe: Art. 300. A tutela de urgência 

será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade 

do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 

Assim, para que se antecipe os efeitos da tutela, é extremamente 

necessário que esteja presente a probabilidade do direito do autor e o 

perigo de dano. Com efeito, a despeito da previsão contida no art. 196, da 

CF/88, especificamente no caso 'sub examine', não se mostram presentes 

os requisitos autorizadores da medida antecipatória pretendida pela 

requerente, pois ausente, nos autos, prova de que a paciente estaria 

correndo risco de vida ou outras consequências irreversíveis, a justificar 

o fornecimento da cirurgia em caráter de urgência, em detrimento do 

atendimento pelo já sobrecarregado Sistema Único de Saúde a outros 

pacientes portadores de doenças efetivamente graves, que deve ser 

priorizado. No presente caso, analisando a natureza da moléstia que 

acomete a paciente verifica-se que a ausência do fornecimento do 

suplemento alimentar em questão, até o julgamento da presente ação, não 

traz riscos à saúde e à vida da paciente. Isto porque, embora o parecer do 

NAT tenha apontado a indicação de formula alimentar especial, o fato do 

suplemento puder ser substituído por outro de livre acesso, Nutrem Jr 

(Nestlé), aponta que a desídia do autor é de cunho socioeconômico, como 

bem apontado pela médica parecerista do Núcleo de Apoio Técnico. Nesse 

interim, resta patente a necessidade do autor em procurar os meios 

assistenciais do Município e do Estado para o fornecimento de eventual 

subsidio do tratamento de desnutrição do autor, sob pecha de 

comprometer a programação estatal, gerando grave impacto nas finanças 

públicas e injustificado embaraço nas prestações universais de saúde. 

Contudo, como visto acima, para que se antecipem os efeitos da tutela, o 

art. 300 do CPC exige a concomitância de dois requisitos: probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. E a meu 

sentir, não estão preenchidos os requisitos no caso em exame, pois não 

demonstrado que a realização do procedimento durante a instrução do 

processo poderá resultar em um dano à parte autora. Vejamos o 

entendimento jurisprudencial acerca do indeferimento da tutela por 

ausência dos requisitos: RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER - PROCEDIMENTO CIRÚRGICO - CARÁTER 

ELETIVO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO QUANTO À URGÊNCIA E 

NECESSIDADE - OBSERVÂNCIA DOS TRÂMITES LEGAIS PARA A 

AQUISIÇÃO - APELO DESPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA. Tratando-se 

de cirurgia eletiva, faz-se necessária a comprovação da urgência e 

necessidade do atendimento prioritário, capaz de ensejar a preterição do 

direito daqueles que na mesma condição aguardam na fila a 

disponibilização do tratamento pretendido e se submetem aos critérios 

estabelecidos pelo órgão competente. (Ap 130519/2016, DESA. ANTÔNIA 

SIQUEIRA GONÇALVES RODRIGUES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO 

PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 22/11/2016, Publicado no DJE 

19/12/2016) Desta forma, não havendo a comprovação dos requisitos 

necessários INDEFIRO o pedido de tutela de urgência, nos termos da 

fundamentação acima. Oficie-se o Centro de Referencia de Assistência 

Social (CRAS) deste município, para que tome a providências que 

entender necessárias no caso narrado nos autos, instruindo o ofício com 

cópia destes autos. Intimem-se pessoalmente a parte autora para que 

compareça Centro de Referencia de Assistência Social (CRAS) do 

município, no prazo de 10 (dez) dias, munida de documentos pessoais, 

comprovantes de renda e exames médicos. Citem-se os requeridos, para 

querendo contestar a presente ação, nos termos do art. 335 do NCPC. 

Cumpra-se. Arenápolis-MT, 14 de dezembro de 2017. Marina Carlos 

França Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010133-11.2017.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

DOLVASI AFONSO DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAYANE LEDNA ALMEIDA DE OLIVEIRA OAB - MT19164/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS DECISÃO Numero do Processo: 

8010133-11.2017.8.11.0026 REQUERENTE: DOLVASI AFONSO DA COSTA 

REQUERIDO: BANCO BMG Vistos. 1. Cuida-se de Ação de Inexistência de 

Relação Jurídica c/c Pedido de Indenização por Danos Morais c/c Pedido 

de Tutela Antecipada “Inaudita Altera Pars” ajuizada por Dolvasi Afonso da 

Costa, em face do Banco BMG. Alega a Promovente, em síntese, que é 

aposentada, e que nunca realizou qualquer contrato com a requerida, 

todavia verificou descontos em conta bancaria, provenientes de vários 

contratos de empréstimos. Por tais razões, ajuizou a presente ação 

buscando, em sede de tutela provisória, seja determinada a imediata 

abstenção dos descontos perpetrados. No mérito, pugna pela condenação 

da Promovida em indenizá-la pelos danos morais e materiais que alega ter 

sofrido. Eis a síntese do essencial. Fundamento e Decido. 2. A tutela de 

urgência (cautelar ou antecipada) está disciplinada no art. 300 do Código 

de Processo Civil de 2015, e tem como requisitos concomitantes a 

existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Vejamos: Art. 

300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. Em um juízo de sumária cognição, típico dessa 

quadra processual, entendo que os requisitos para o deferimento da tutela 

provisória não estão presentes. Explico. Analisando-se todas as 

circunstâncias do presente caso, verifica-se que de fato há os descontos 

perpetrados pela Promovida aos proventos percebidos pela Promovente, 

correspondentes ao uso de cartão de crédito e ao pagamento de 

empréstimo consignado, conforme holerites que escoltam a inicial. 

Todavia, conforme alinhavado na inicial, os descontos estão sendo 

realizados pela Promovida de forma indevida desde o ano de 2014, ou 

seja, há pelos menos três anos e somente agora se socorreu a tutela 

jurisdicional buscando reparar o suposto dano sofrido, circunstancia essa 

que afasta com veemência o requisito legal do perigo de dano. Ademais, 

em eventual sentença favorável à Promovente, todos os descontos 
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indevidos serão restituídos à mesma, de sorte que não há se falar em 

prejuízo irreversível. Dessa forma, considerando a ausência dos 

requisitos autorizadores ao deferimento da tutela provisória (art. 300, 

CPC/2015), o seu indeferimento é medida de rigor. 3. Ante o exposto, sem 

prejuízo de uma análise exauriente por ocasião do julgamento meritório, 

INDEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA, e determino o regular 

trâmite do feito. Defiro os benefícios da gratuidade da justiça, nos termos 

do art. 98, CPC/2015. Lado outro, tratando-se claramente de relação de 

consumo, determino a inversão do ônus da prova em favor da 

Promovente, incumbindo à Promovida, portanto, o ônus probatório, 

arrimado no art. 6º, inciso VIII, do CDC. 4. Cumpra a Secretaria as 

seguintes providências: a) Cite-se e notifique-se a Promovida de todo o 

teor da presente ação e decisão, bem como para que compareça perante 

este Juizado Especial Cível, no Fórum desta Comarca, para audiência de 

conciliação a ser realizada em data designada pelo senhor conciliador, 

confirme sua pauta. Advirta-se a Promovida quanto as consequências do 

seu não comparecimento à audiência de conciliação (arts. 18, § 1º e 20, 

ambos da Lei n.° 9.099/95 e enunciado 78 do FONAJE). b) Notifique-se a 

Promovente, constando da intimação que sua ausência implicará extinção 

do feito, na forma do art. 51, inciso I, da Lei n° 9.099/95. Cabe salientar 

que é necessário o comparecimento pessoal das partes a qualquer das 

audiências. A Lei n° 9.099/95 não admite que a pessoa física seja 

representada em audiência, nem mesmo por procurador com poderes 

especiais para transigir, bem como em seu artigo 9° estabelece que as 

partes comparecerão pessoalmente, podendo ser assistidas por 

advogado e somente a pessoa jurídica ou titular de firma individual é que 

poderá ser representada por preposto (art. 9o, § 4o, da Lei n° 9.099/95). 

c) Intimem-se e se cumpra expedindo o necessário.. Arenápolis-MT, 14 de 

dezembro de 2017. Marina Carlos França Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010087-56.2016.8.11.0026
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FABIO NEVES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS DECISÃO Numero do Processo: 

8010087-56.2016.8.11.0026 REQUERENTE: FABIO NEVES DOS SANTOS 

REQUERIDO: EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, Vistos. 

Cuida-se de pedido de realizado pela parte autora (id nº 9873316) 

requerendo que seja considerado o endereço apresentado na peça inicial, 

independentemente de comprovante de endereço, pugna ainda pela 

apresentação pessoal de sua pessoa em juízo para confirmar a 

informação. Pois bem. De inicio, anoto que a peça apresentada pela parte 

autora não é o meio cabível para atacar os fundamentos que embasaram a 

sentença, muito menos para reconsiderá-la, havendo as vias recursais 

próprias para o manejo de possível reconsideração. Oportunamente, friso 

que o comprovante de residência nos Juizados Especiais é essencial para 

a propositura da demanda, uma vez nesse rito especial o Juízo pode 

reconhecer a incompetência territorial de ofício (Enunciado 89, FONAJE). 

Outrosssim, instado a emendar a peça inicial, se ateve a juntar consulta 

eletrônica dos registros de inadimplência junto ao SPC, deixando assim de 

atender o comando judicial. Com o decurso do prazo para a emenda, não 

há possibilidade do autor neste momento processual pleitear a 

comprovação de seu domicílio, tampouco da forma requerida, sem 

qualquer embasamento legal. Ante ao exposto, indefiro o requerimento. 

Certifique-se o trânsito em julgado. Após, arquivem-se os autos com as 

baixas de estilo. Cumpra-se. Arenápolis/MT, 15 de dezembro de 2017. 

Marina Carlos França Juíza de Direito

Comarca de Aripuanâ

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 68723 Nr: 3109-76.2017.811.0088

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: A JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILSON DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriano José da Silva - 

OAB:15.745

 Impulsiono os autos para intimação do advogado Dr. Adriano José da 

Silva acerca do cálculo de pena de fl. 163, bem como para que regularize 

a representação processual nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 51013 Nr: 1768-88.2012.811.0088

 AÇÃO: Averiguação de Paternidade->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CFDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JLG, DLG, MLG, MJDM, ELGDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL GIL SILVA - 

OAB:20.303/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILSON HIDEO TACADA - 

OAB:7456 B

 Vistos etc.

Considerando que o lapso temporal pleiteado de suspensão do processo 

já transcorreu, intime-se a parte autora, para que apresente endereço 

atualizado dos parentes mencionados no ofício de fl.121, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 41674 Nr: 308-66.2012.811.0088

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ABEL VIEIRA FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELI FELBER - 

OAB:10.623/MT, JOBÉ BARRETO DE OLIVEIRA - OAB:8404/MT, 

LUCINÉIA RODRIGUES DE SOUZA - OAB:16339/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro o pedido das advogadas substabelecidas retro (fl.159), devendo a 

Secretaria promover o cadastro destas aos autos, bem como encaminhar 

as futuras intimações a elas, sob pena de nulidade.

No mais, intimem-se as causídicas do autor, para que requeiram o que de 

direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.

Cumpra-se.

Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 41835 Nr: 468-91.2012.811.0088

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDIVINO ALVES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOBÉ BARRETO DE OLIVEIRA - 

OAB:8404/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro o pedido das advogadas substabelecidas retro (fl.113), devendo a 

Secretaria promover o cadastro destas aos autos, bem como encaminhar 

as futuras intimações a elas, sob pena de nulidade.

No mais, intimem-se as causídicas do autor, para que requeiram o que de 

direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.

Cumpra-se.

Diligências necessárias.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 67702 Nr: 2410-85.2017.811.0088

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GECIR JULIO RECK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAQUELINE DE ANGELO 

NASCIMENTO - OAB:13427/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de ação previdenciária para concessão de aposentadoria por 

idade de trabalhador rural com pedido de antecipação de tutela, proposta 

por GECIR JULIO RECK em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL – INSS.

O pedido de antecipação de tutela foi indeferido à ref. 4.

Devidamente citada, a autarquia requerida apresentou contestação à ref. 

11.

A impugnação à contestação aportou à 18.

É O RELATÓRIO. DECIDO.

Considerando que não foi arguida nenhuma questão preliminar e que as 

partes estão devidamente representadas, estando, portanto, presentes os 

pressupostos processuais e as condições da ação, declaro o feito 

saneado.

Defiro a produção de prova testemunhal, bem como o depoimento pessoal 

da autoral, e designo audiência de instrução e julgamento para o dia 29 de 

maio de 2018, às 13h30min.

Intimem-se as partes, devendo o requerente comparecer ao ato 

acompanhado de suas testemunhas.

Cumpra-se com urgência, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 68119 Nr: 2696-63.2017.811.0088

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ADSV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GAGV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OLENIRA DE SOUSA SANTIAGO - 

OAB:2006

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

A princípio, ante a composição amigável entre as partes, cancelo a 

audiência designada nos autos.

 Trata-se de ação de Exoneração de Alimentos movida por Abel de Souza 

Vidal em desfavor de Gabriel Aparecido Gularte Vidal.

O pedido liminar foi indeferido à ref. 10.

O requerido foi devidamente citado à ref. 19.

À ref. 26, as partes informaram que entabularam acordo extrajudicial, 

pugnando pela sua homologação.

É O RELATÓRIO. DECIDO.

Compulsando os autos, verifico que as partes formularam acordo quanto 

ao débito alimentar consoante relatado na petição de ref. 26.

Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo entabulado entre as partes com 

base no artigo 487, inciso III, alínea b, do CPC, para que produza os seus 

devidos efeitos. E em consequência, julgo extinto o processo, com 

julgamento de mérito.

Oficie-se à Superintendência Estadual de Gestão de Pessoas, na pessoa 

da superintendente Estadual de Gestão de Pessoas, Sra. Helena da Costa 

Bezerra, sediada na Av. Farquhar, s/nº, Palácio Rio Madeira – Porto Velho 

– RO, para que se abstenha de proceder aos descontos na folha de 

pagamento do requerido.

Homologo a renúncia do prazo recursal pelas partes.

P.R.I.C.

Eventuais custas pelo autor.

 Após o trânsito em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos com as 

anotações necessárias.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 54046 Nr: 697-80.2014.811.0088

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: EAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TAOO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉIA CRISTINA MEDEIROS 

RODRIGUES - OAB:9831/MT, JULIO CESAR PILEGI RODRIGUES - 

OAB:7437/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILSON HIDEO TACADA - 

OAB:7456 B

 Vistos etc.

Intime-se o autor, por seu advogado, para que se manifeste sobre a 

petição de fls.129/130, no prazo de cinco dias, bem como acerca do 

estudo juntado às fls.131/136.

Após, colha-se o parecer ministerial.

Cumpra-se.

Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 69816 Nr: 3886-61.2017.811.0088

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Zulma Fernandes de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUZINETE PAGEL - OAB:23645/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernanda Maria Pagotto - 

OAB:0

 Vistos etc.

Tendo em vista o teor da r. decisão proferida pelo Supremo Tribunal 

Federal no Recurso Extraordinário nº 631240, referente ao Tema 350, 

intime-se a parte autora para que formalize o requerimento administrativo 

junto ao INSS, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de extinção do feito.

Após o decurso do prazo, o que deverá ser certificado, se atendida a 

determinação, intime-se a autarquia requerida a fim de que se manifeste 

requerendo o que entender de direito no prazo de 90 dias.

 Após, venham os autos conclusos.

 Intime-se a parte autora e sua advogada.

Cumpra-se COM URGÊNCIA, expedindo o necessário.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 72479 Nr: 5795-41.2017.811.0088

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DDJSCDMEE–M, DDJS, RVDG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Alexandre Lima Lentisco - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MUNICÍPIO DE ARIPUANÃ ESTADO DE 

MATO GROSSO, CNPJ: 03507498000171. atualmente em local incerto e 

não sabido

Finalidade: Cumprimento do disposto no artigo. 94 do Código de Defesa do 

Consumidor, a fim de que os interessados possam intervir no processo 

como litisconsortes.

Despacho/Decisão: Vistos. Processe-se em segredo de Justiça, tendo em 

vista o pedido liminar de indisponibilidade de bens, bem como a possível 

juntada, a partir dessa decisão, de informações fiscais e bancárias em 

relação aos requeridos. Trata-se de ação civil pública em que se objetiva a 

condenação dos requeridos ao ressarcimento de consumidores, material e 

moralmente, bem como condenação pelo dano social causado, proposta 

pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, em face de Deriane de 

Jesus Santos Comércio de Motocicletas e Eletrodomésticos – ME; Deriane 

de Jesus Santos e Ronny Von Demetrio Goulart.Aduz o Ministério Público 

que no dia 28/11/2017 tornou-se notório em Aripuanã que a empresa 

conhecida como RD Premium estaria com dificuldades de adimplir suas 

obrigações. Por tal razão, a empresa teria passado a oferecer aos seus 

consumidores, como compensação, a reserva de lotes em um loteamento 
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clandestino neste Município. Os valores cobrados pelos lotes, segundo a 

inicial, seriam exorbitantes – se comparados a outros lotes em melhor e 

regular situação nesta urbe – de modo que a empresa requerida estaria 

exigindo, ainda, que os consumidores pagassem valor remanescente. 

Segue o Ministério Público explicando que a empresa requerida estaria 

atuando, em verdade, como modalidade de “pirâmide financeira”. Com 

efeito, mediante ostensiva divulgação, os requeridos promoviam a 

formação de grupos de pessoas para aquisição de bens móveis. Os 

participantes pagavam parcelas mensais, havendo mensalmente o sorteio 

de um bem, quando então o contemplado se exonerava de pagar as 

demais parcelas e, em seu lugar, outro consumidor era inserido no grupo. 

Requer a desconsideração da personalidade jurídica e o bloqueio liminar 

de bens e valores. Por fim, requer a condenação dos requeridos ao 

ressarcimento de danos materiais, morais coletivos e pelo dano social 

causado.Vieram os autos conclusos.É o breve relato. Passa-se a analisar 

o pleito liminar.Requer o Ministério Público, em sede de liminar, a 

indisponibilidade de bens dos requeridos, visando assegurar o patrimônio 

numa futura condenação.O pedido de liminar deve ser deferido, na medida 

em que a indisponibilidade de bens visa garantir a futura ação executória, 

sendo que em razão do lapso temporal do trâmite do processo até a 

decisão final, corre-se o risco de não serem encontrados bens que 

garantam a execução do quantum que será indicado na prolação da 

sentença como o que garanta o integral ressarcimento. A concessão de 

medida liminar em ação civil pública encontra previsão legal expressa no 

artigo 12, caput, da Lei nº 7.347/85 e, ante a ausência, neste diploma, de 

previsão acerca dos requisitos para o deferimento da medida liminar, 

aplicam-se as regras do Código de Processo Civil atinentes à tutela 

antecipatória.Por sua vez, o Novo Código de Processo Civil (Lei n.º 

13.105/2015) com aplicação subsidiária às ações civis públicas, distingue 

a tutela provisória em duas espécies, revestindo-se em tutela de urgência 

ou evidência, conforme artigo 294, caput, do Novo Diploma Legal. No caso 

em apreço, afirmando o autor pela existência de periculum in mora para a 

necessidade de efetivação da medida, indispensável é o preenchimento 

dos requisitos estabelecidos pelo artigo 300 do NCPC (tutela de urgência), 

que assim dispõe:Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando 

houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo. (g.n.)Nesta esteira, para 

fins de concessão da liminar buscada, de natureza antecipatória, 

exige-se, além de probabilidade do direito capaz de convencer o juízo 

acerca da verossimilhança das alegações, que a espera para prolação do 

provimento final acarrete perigo de dano à parte, ou, ainda, que exista 

risco ao resultado útil do processo.No mais, não se pode olvidar da 

necessidade de que o provimento antecipatório seja dotado de 

reversibilidade, segundo §3º do artigo 300 do NCPC:Art. 300, §3º. A tutela 

de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver 

perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.Pois bem. Quanto ao 

fumus boni iuris, resta ele demonstrado, já que a inicial veio instruída com 

documentação contendo informações suficientes para comprovar, ao 

menos em sede de cognição sumária (a única que o momento processual 

permite), a configuração dos atos narrados pelo Ministério Público.As 

provas apresentadas demonstram a verossimilhança da narrativa inicial, 

havendo sério risco de os consumidores lesados não serem ressarcidos, 

caso a medida seja deferida apenas ao final. Com efeito, nota-se que os 

documentos juntados dão conta de que havia oferecimento de lotes em 

loteamento irregular nesta urbe, aos clientes da empresa requerida. De 

mais a mais, a forma como a empresa funcionava denota um possível 

esquema de “pirâmide”, no qual os adquirentes são atraídos e iludidos com 

a promessa de ganho fácil.Neste sentido: TJSP-1495539) "AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. Ação civil pública. Ministério Público ajuizou ação em face 

de empresa e seus sócios, imputando a prática de pirâmide financeira com 

captação de clientela. Decisão agravada que deferiu o pedido cautelar, 

determinando a indisponibilidade de bens dos réus até o montante fixado. 

Recurso de um dos sócios. Não acolhimento. Requisitos para a tutela 

cautelar preenchidos. Elementos probatórios trazidos pelo Ministério 

Público que demonstram a probabilidade de ocorrência de ilícito, bem como 

risco de dissipação do patrimônio. Requisitos da cautelar de urgência 

preenchidos. Decisão mantida. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO." (v. 

25986).(Agravo de Instrumento nº 2252138-67.2016.8.26.0000, 3ª Câmara 

de Direito Privado do TJSP, Rel. Viviani Nicolau. j. 

13.09.2017)TJSP-0912786) "AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL 

PÚBLICA. MINISTÉRIO PÚBLICO AJUÍZA AÇÃO EM FACE DE EMPRESA E 

SEUS SÓCIOS IMPUTANDO A PRÁTICA DE PIRÂMIDE FINANCEIRA COM 

CAPTAÇÃO DE CLIENTELA. DECISÃO AGRAVADA QUE DEFERIU O 

PEDIDO CAUTELAR, DETERMINANDO A INDISPONIBILIDADE DE BENS DOS 

RÉUS ATÉ O MONTANTE FIXADO. RECURSO DE UM DOS SÓCIOS. NÃO 

ACOLHIMENTO. REQUISITOS PARA A TUTELA CAUTELAR PREENCHIDOS 

NO CASO. ELEMENTOS PROBATÓRIOS TRAZIDOS PELO MINISTÉRIO 

PÚBLICO QUE DEMONSTRAM A PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA DE 

ILÍCITO, BEM COMO RISCO DE DISSIPAÇÃO DO PATRIMÔNIO. REQUISITOS 

DA CAUTELAR DE URGÊNCIA PREENCHIDOS. DECISÃO MANTIDA. 

NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO". (Agravo de Instrumento nº 

2048038-53.2016.8.26.0000, 3ª Câmara de Direito Privado do TJSP, Rel. 

Viviani Nicolau. j. 19.08.2016)Registre-se que a medida é reversível, já 

que, caso se constate a improcedência do pedido, a indisponibilidade será 

revertida, sem maiores consequências aos réus.Quanto à 

desconsideração da personalidade jurídica, entendo que merece parcial 

acolhimento. Com efeito, segundo dispõe o Código de Processo Civil, a 

desconsideração é cabível em todas as fases do processo. Por sua vez, 

o Código de Defesa do Consumidor adotou a teoria da desconsideração 

da personalidade jurídica, na medida em que permite a sua realização 

quando, em detrimento do consumidor, houver abuso de direito, excesso 

de poder, infração da lei. No caso em estudo, os fatos narrados indicam a 

ocorrência de infração à lei. Além disso, a não desconsideração 

importaria, em verdade, em obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos que, 

em tese, foram causados aos muitos consumidores (art. 28, §5º, CDC). 

Ora, o capital social indicado no contrato social da empresa é de apenas 

R$ 10.000,00 (dez mil reais). Entretanto, compulsando os documentos, 

verifico que a única requerida que aparece no quadro societário da 

empresa é a Sra. DERIANE DE JESUS SANTOS. Em contrapartida, o Sr. 

Ronny Von Demetrio Goulart não é indicado como proprietário ou 

administrador em qualquer documento. Logo, em relação a ele, a 

desconsideração não merece prosperar, ao menos não nesta fase 

processual. Acrescento, por fim, que a não decretação de bloqueio de 

bens inaudita altera pars pode ensejar que os requeridos, tendo 

conhecimento da demanda, numa reação humana e compreensível, face à 

perspectiva de perda de parte ou de todo seu patrimônio, venham a 

praticar atos prejudiciais ou que dificultem a futura satisfação do débito 

que devem saldar.Assim, com fulcro no artigo 12, da Lei 7.347 e 

atendendo aos fundamentos expostos, que demonstram, suficientemente 

para esta fase do processo, em que ainda não se ouviram os argumentos 

contrários, ilegalidade e nocividade na atividade desenvolvida pelos réus, 

a provocar danos que serão irreparáveis no caso de a medida ser 

concedida somente a final, defiro, em parte, o pedido de desconsideração 

da personalidade jurídica, nos termos já expostos e defiro a liminar 

pleiteada para o fim de determinar a indisponibilidade dos bens dos 

requeridos DERIANE DE JESUS SANTOS COMÉRCIO DE MOTOCICLETAS E 

ELETRODOMÉSTICOS – ME, e da sócia administradora Sra. DERIANE DE 

JESUS SANTOS, consubstanciada no bloqueio das contas bancárias e 

das matrículas de imóveis de propriedade dos mesmos, até o montante de 

R$ 15.000.000,000 (quinze milhões de reais). Providencie a Serventia o 

registro da indisponibilidade junto à CENTRAL NACIONAL DE 

INDISPONIBILIDADE DE BENS – CNIB.Providencie, também, o registro da 

indisponibilidade, expedindo ofícios aos Cartórios de Registro de Imóveis 

de Aripuanã-MT, Colniza-MT e Juara-MT, determinando o bloqueio de bens 

imóveis, até o limite antes cidado, em nome da empresa DERIANE DE 

JESUS SANTOS COMÉRCIO DE MOTOCICLETAS E ELETRODOMÉSTICOS – 

ME, e da sócia administradora Sra. DERIANE DE JESUS SANTOS; 

Promova-se o necessário ao bloqueio das contas bancárias e aplicações 

financeiras dos réus DERIANE DE JESUS SANTOS COMÉRCIO DE 

MOTOCICLETAS E ELETRODOMÉSTICOS – ME, e da sócia administradora 

Sra. DERIANE DE JESUS SANTOS até o limite supracitado, junto ao sistema 

on-line BACENJUD.Proceda-se, também, ao bloqueio de automóveis em 

nome dos requeridos DERIANE DE JESUS SANTOS COMÉRCIO DE 

MOTOCICLETAS E ELETRODOMÉSTICOS – ME, e da sócia administradora 

Sra. DERIANE DE JESUS SANTOS, via sistema RENAJUD.Defiro, também, a 

inversão do ônus da prova, com fulcro no artigo 6º, inciso VIII, do Código 

de Defesa do Consumidor.No mais, citem-se os TODOS requeridos, para 

contestarem a ação, no prazo e na forma da lei. Publique-se edital, nos 

termos do artigo 94, da Lei 8.078/90.Cientifique-se o Poder Público 

Municipal, para os fins do artigo 5º, §2º, da Lei 7.347/85.Dê-se ciência ao 

Ministério Público.Diligências necessárias.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, ANALICE KOHLER DE 
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ALMEIDA, digitei.

Aripuanã, 15 de dezembro de 2017

Daiane Marilyn Vaz Juiz(a) Substituto(a)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 69223 Nr: 3456-12.2017.811.0088

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: FER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): QFN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA PAES PEREIRA - 

OAB:22.159/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Certifique-se sobre eventual manifestação da requerida, eis que 

devidamente citada (ref. 12).

No mais, tendo em vista que o parecer técnico da equipe do juízo foi 

inconclusivo, em consonância com o parecer ministerial, entendo temerária 

a análise do pedido liminar.

 Assim, designo audiência de conciliação para o dia 24 de janeiro de 2018, 

às 17h.

 Justifico a data em razão da lotada pauta de audiências do juízo.

 Intimem-se as partes, com as advertências legais.

Ciência ao Ministério Público e à defensora dativa.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010084-80.2014.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

CESAR ANTONIO MONEZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CHARLES KLEBER RODRIGUES OAB - MT0015876A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

A R DE S NORBERTO - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DAIANE MARILYN VAZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARIPUANÃ DESPACHO Numero do Processo: 

8010084-80.2014.8.11.0088 REQUERENTE: CESAR ANTONIO MONEZ 

REQUERIDO: A R DE S NORBERTO - ME Vistos etc. Intime-se a parte 

autora, por seu advogado, para que se manifeste sobre a certidão do 

Oficial de Justiça (ev.8875068), devendo apresentar endereço atualizado 

do requerido, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Aripuanã, 15 de 

dezembro de 2017. DAIANE MARILYN VAZ Juíza Substituta

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010087-35.2014.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

MOACIR PEREIRA DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MOACIR PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14462/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GILSON SOARES DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

DAIANE MARILYN VAZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARIPUANÃ DESPACHO Numero do Processo: 

8010087-35.2014.8.11.0088 EXEQUENTE: MOACIR PEREIRA DOS SANTOS 

EXECUTADO: GILSON SOARES DA SILVA Vistos etc. Tendo em vista que 

a parte exequente apresentou endereço atualizado do executado (ev. 

8875102), determino a expedição de mandado de citação, nos moldes 

delineados na decisão inicial (ev.8875041). Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Às providências. Aripuanã, 15 de dezembro de 2017. DAIANE 

MARILYN VAZ Juíza Substituta

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010037-72.2015.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE GOMES DE AVELAR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA CRISTINA MEDEIROS OAB - MT0009831S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

DAIANE MARILYN VAZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARIPUANÃ DESPACHO Numero do Processo: 

8010037-72.2015.8.11.0088 REQUERENTE: ALINE GOMES DE AVELAR 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos etc. Inicialmente, intime-se a parte autora pessoalmente desta 

decisão. No mais, defiro o petitório retro (ev. 8876816) e determino que o 

Gestor Judiciário promova o levantamento da quantia depositada pela 

parte requerida a título de condenação (ev. 8876799), devendo o valor ser 

depositado na conta indicada pela advogada da requerente. Após, nada 

sendo requerido pelas partes, no prazo de 05 (cinco) dias, certifique-se o 

trânsito em julgado e arquive com as baixas necessárias. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Aripuanã, 15 de dezembro de 

2017. DAIANE MARILYN VAZ Juíza Substituta

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010051-56.2015.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO COELHO COMERCIO - EPP (REQUERENTE)

DIEGO COELHO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

J. P. SACCON - ME (REQUERIDO)

JOSE PAULO SACCON (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DAIANE MARILYN VAZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARIPUANÃ DESPACHO Numero do Processo: 

8010051-56.2015.8.11.0088 REQUERENTE: DIEGO COELHO, DIEGO 

COELHO COMERCIO - EPP REQUERIDO: JOSE PAULO SACCON, J. P. 

SACCON - ME Vistos etc. Considerando o teor da certidão do Oficial de 

Justiça retro (ev. 8876950), certifique a Secretaria se a parte executada 

foi intimada da penhora realizada. Em caso positivo, certifique, também, se 

já decorreu o prazo respectivo. Após, intime-se a parte exequente para se 

manifestar sobre eventual adjudicação dos bens e extinção do feito, no 

prazo de cinco dias, sob as penas da lei. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Às providências. Aripuanã, 15 de dezembro de 2017. DAIANE 

MARILYN VAZ Juíza Substituta

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010230-53.2016.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO APARECIDO DIMAZZI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JABES FERREIRA CELESTINO BARBOZA OAB - MT0021709A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILSON ROBERTO PEIXOTO JUNIOR OAB - MT0008032A-B (ADVOGADO)

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES OAB - MT0017603S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

DAIANE MARILYN VAZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARIPUANÃ DESPACHO Numero do Processo: 

8010230-53.2016.8.11.0088 REQUERENTE: LUCIANO APARECIDO 

DIMAZZI REQUERIDO: SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA Vistos etc. 

Cumpra-se integralmente o despacho retro (ev.8882118), devendo a parte 

autora ser intimada, para querendo apresentar impugnação a contestação. 
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Ato contínuo, intimem-se as partes, para especificarem as provas que 

pretendem produzir, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de julgamento 

imediato do feito. PROMOVA-SE, ainda, o cadastramento e habilitação do 

advogado substabelecido Dr. Denner de Barros e Mascarenhas Barbosa, 

caso não esteja cadastrado, devendo as intimações serem enviadas a 

este, sob pena de nulidade. Cumpra-se. Diligências necessárias. 

Aripuanã, 15 de dezembro de 2017. DAIANE MARILYN VAZ Juíza 

Substituta

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010025-87.2017.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

SALETE TEREZINHA STANKIEWICZ WESNER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ASTILHO DEMETRIO URBITA OAB - MT0007717A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

DAIANE MARILYN VAZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARIPUANÃ DESPACHO Numero do Processo: 

8010025-87.2017.8.11.0088 REQUERENTE: SALETE TEREZINHA 

STANKIEWICZ WESNER REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos etc. 

Intimem-se as partes, por seus advogados, a especificarem as provas 

que desejam produzir, justificando sua necessidade expressamente, no 

prazo de cinco dias, sob pena de indeferimento. Diligências necessárias. 

Às providências. Aripuanã, 15 de dezembro de 2017. DAIANE MARILYN 

VAZ Juíza Substituta

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 8010028-18.2012.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

IRACI LUCIA ANZELEIRO ROSSETO (REQUERENTE)

ROSIMARI GUTKOSKI ROSSETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ASTILHO DEMETRIO URBITA OAB - MT0007717A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VASCO MIGUEL RODRIGUES DE SOUZA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARIPUANÃ SENTENÇA Numero do Processo: 

8010028-18.2012.8.11.0088 REQUERENTE: ROSIMARI GUTKOSKI 

ROSSETO, IRACI LUCIA ANZELEIRO ROSSETO REQUERIDO: VASCO 

MIGUEL RODRIGUES DE SOUZA Vistos etc. Trata-se de Ação de 

Reclamação perante o Juizado Especial Cível. A reclamante se manifestou 

pedindo a extinção do feito, uma vez que não tem mais interesse no 

prosseguimento do processo (ID 10749547). Uma das causas de extinção 

do processo sem resolução de mérito é a falta de interesse processual 

(art. 485, VI, CPC). Com efeito, se a autora não tem mais interesse no 

prosseguimento da ação, não há razão para a continuidade do trâmite 

processual. Assim sendo, ante o exposto, JULGO EXTINTO O PRESENTE 

PROCESSO, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso VI, 

do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários (artigos 54 e 55 da 

Lei 9.099/95). Anoto que, nos termos do artigo 19, parágrafo segundo, da 

Lei 9.099/95, as partes comunicarão ao juízo as mudanças de endereço 

ocorridas no curso do processo, reputando-se eficazes as intimações 

enviadas ao local anteriormente indicado, na ausência da comunicação. 

PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. INTIMEM-SE. Oportunamente, arquivem-se. 

Demais diligências necessárias. Aripuanã, 04 de dezembro de 2017. 

(assinada digitalmente) Daiane Marilyn Vaz Juíza Substituta

Comarca de Brasnorte

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 65566 Nr: 1426-65.2017.811.0100

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JACKSON SANDESKI CAVIQUIONE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO GUILHERME 

COSTA SALAZAR - OAB:11519

 Vistos etc.

REDESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 07/03/2018 às 

16:00h (horário do Mato Grosso), em razão da presença do magistrado em 

Curso promovido pela Esmagis/MT em Cuiabá.

 Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 63598 Nr: 196-85.2017.811.0100

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEOVANIL FERREIRA ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELLEN ADRIANA RODRIGUES 

CONTI - OAB:21998/O

 Com essas considerações, como não observo, neste momento 

processual, a presença do requisito da prisão cautelar denominado 

periculum libertatis, ao tempo em que REVOGO a prisão preventiva de 

JEOVANIL FERREIRA ROCHA, aplico-lhe, com fulcro no artigo 319, do 

Código de Processo Penal e, em consonância com a manifestação 

ministerial, mediante compromisso, as seguintes medidas cautelares: a) 

CONFIRMAR/INFORMAR endereço, onde poderá ser encontrado, 

solicitando previamente ao Juízo eventual mudança;b) COMPARECER 

mensalmente, no período entre o 1º ao 5º dia útil, na Secretaria do Juízo 

onde estiver residindo, para informar e justificar suas atividades; c) NÃO 

SE AUSENTAR da Comarca onde estiver residindo, sem autorização 

prévia do Juízo; d) NÃO INGERIR bebidas alcoólicas, NÃO FORNECER, 

NÃO TRAZER CONSIGO E NÃO FAZER USO de quaisquer substâncias 

com efeitos entorpecentes e, NÃO FREQUENTAR bares, boates, casas de 

tolerância (prostíbulos), locais de reputações duvidosas e festas em 

locais abertos ao público em geral;e) RECOLHER-SE em sua residência no 

período noturno, nos finais de semana e nos dias de folga, salvo por 

motivo previamente justificado e devidamente autorizado pelo Juízo onde 

estiver residindo ef) NÃO SE ENVOLVER em outro fato criminalmente 

ilícito. g) NÂO MANTER CONTATO COM PESSOA DA VÍTIMA.h) MANTER 

UMA DISTÂNCIA MÍNIMA DE 500 METROS DA RESIDÊNCIA E/OU LOCAL DE 

TRABALHO DA VÍTIMA.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 60225 Nr: 685-59.2016.811.0100

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GONÇALO VICENTE RAYA, ONDINA BILHÃO VICENTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EZEQUIAS VICENTE DA SILVA, GLOBAL 

AMBIENTE INCORPORADORA E AGROPECUÁRIA LTDA, RODRIGO 

CALETTI DEON, RUBIA ARGENTA DEON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE MARCILIO DONEGA - 

OAB:71241

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diego Rafael Lanzarini - 

OAB:18.821/O, THALLYTTA DE OLIVEIRA SEIFERT - OAB:18293

 Vistos etc.

REDESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 07/03/2018 às 

14:00h (horário do Mato Grosso), em razão da presença do magistrado em 

Curso promovido pela Esmagis/MT em Cuiabá.

 As partes devem ser intimadas por meio de seus advogados (via DJE) 

para comparecimento na realização do ato.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 19393 Nr: 88-08.2007.811.0100

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: JOSÉ GOMES JARDIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Murillo Espicalquis Maschio - 

OAB:MT / 9.118-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALLAN JOSÉ METELLO DE 

SIQUEIRA - OAB:3.691/MT

 Indefiro o pedido, pois caso o valor seja no mérito concedido a maior 

deverá ser pago por precatório e não RPV. Intime-se o requerente para 

que informe, no prazo de 5(cinco) dias se abre mão do valor que excede o 

previsto para expedição do RPV, sob pena de preclusão.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 68192 Nr: 3158-81.2017.811.0100

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: TERCEIRA VARA DE JUINA/MT, MINISTÉRIO PÚBLICO 

DO ESTADO DE MATO GROSSO/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOACIR JOSÉ DAMIANI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIA APARCIDA DAVID - 

OAB:4889-A

 Vistos etc.

Ante o teor do ofício circular n°. 030/2017 – CEAF, informando a 

convocação do Excelentíssimo Sr. Promotor de Justiça da comarca de 

Brasnorte/MT, para realização de cursos, nos dias 14 e 15 de dezembro 

do corrente ano.

Redesigno a audiência para o dia 09/03/2018 às 15:30h (horário de Mato 

Grosso).

Cumpra-se, expedindo o adequado e servindo a cópia deste despacho 

como mandado/carta/carta precatória/ofício.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 50968 Nr: 502-30.2012.811.0100

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: O ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EGISANE ALVES DE OLIVEIRA PIOTROWSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATA MACIEL CUIABANO - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Egisane Alves de Oliveira 

Piotrowski - OAB:MT/ 8307-B

 Expeça-se o RPV conforme os cálculos indicados fl.72 os quais 

homologo. Após pagamento, arquivem-se os autos com baixas e 

anotações de costume.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 51054 Nr: 588-98.2012.811.0100

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Juizo da Vara Federal de Francisco Beltrão / PR, A 

UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MADEIREIRA SANTANA COLONIZADORA 

LTDA, WILSON VALERIO NEDEFF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROGERIO ROCHA PERES DE 

OLIVEIRA - OAB:20.765-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ACACIO PERIN - OAB:, 

ALBERTO JOSE GIARETTA - OAB:, CRISTIANE FERRAZ SPINATO - 

OAB:, EUCLEDI MARIA MAGGIONI - OAB:, MARIA INEZ ARRUDA - 

OAB:, PAULO JOSE GIARETTA - OAB:

 Despachei no apenso.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 68103 Nr: 3141-45.2017.811.0100

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUÍZO DA 1ª VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DA 

COMARCA DE PORTO VELHO/RO, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE 

RONDONIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ AUGUSTO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCAS MOREIRA MILHOMEM 

- OAB:21.907/O

 Vistos etc.

Ante o teor do ofício circular n°. 030/2017 – CEAF, informando a 

convocação do Excelentíssimo Sr. Promotor de Justiça da comarca de 

Brasnorte/MT, para realização de cursos, nos dias 14 e 15 de dezembro 

do corrente ano.

Redesigno a audiência para o dia 08/03/2018 às 14:30h (horário de Mato 

Grosso).

Cumpra-se, expedindo o adequado e servindo a cópia deste despacho 

como mandado/carta/carta precatória/ofício.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000058-04.2017.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON ALVES DOS SANTOS JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS ANTONIO BATISTAO OAB - MT0016904A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Dados do Processo: 1000058-04.2017.8.11.0100 VALOR: R$ 

30.000,00 Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436); 

REQUERENTE: NELSON ALVES DOS SANTOS JUNIOR REQUERIDO: 

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Pessoa(s) a 

ser(em) intimadas: Nome: NELSON ALVES DOS SANTOS JUNIOR 

Endereço: P. A. TIBAGI, S/N, TRAVESSÃO RAMAIS 5, ESTRADA RURAL, 

BRASNORTE - MT - CEP: 78350-000 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO 

da(o, s) pessoas acima qualificado(a, s) para comparecer (em) à 

audiência designada, conforme dados abaixo. DADOS DA AUDIÊNCIA: 

Audiência de Conciliação que se realizará no dia 02/02/2018 às 14:45, no 

Edifício do Fórum, sito no endereço ao final indicado. OBSERVAÇÃO: 

Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer(em) devidamente trajado(a, 

s) e portando documentos pessoais. O não comparecimento a audiência 

supra citada configura ato atentatório a dignidade da justiça, podendo ser 

punido com multa.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000060-71.2017.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

MADEIREIRA IMPERATRIZ IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO RAFAEL LANZARINI OAB - MT0018821A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SERASA S/A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Dados do Processo: 1000060-71.2017.8.11.0100 VALOR: R$ 

30.000,00 Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436); 

REQUERENTE: MADEIREIRA IMPERATRIZ IMPORTACAO E EXPORTACAO 

LTDA - ME REQUERIDO: SERASA S/A. Pessoa(s) a ser(em) intimadas: 

Nome: MADEIREIRA IMPERATRIZ IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - 

ME Endereço: Rodovia MT 170, s/n, KM264, Zona Rural, BRASNORTE - MT 

- CEP: 78350-000 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO da(o, s) pessoas 

acima qualificado(a, s) para comparecer (em) à audiência designada, 

conforme dados abaixo. DADOS DA AUDIÊNCIA: Audiência de Conciliação 

que se realizará no dia 02/02/2018 às 15:15, no Edifício do Fórum, sito no 

endereço ao final indicado. OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) 

intimando(a, s) comparecer(em) devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais. O não comparecimento a audiência supra citada 

configura ato atentatório a dignidade da justiça, podendo ser punido com 

multa.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000061-56.2017.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE RODRIGUES CONTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELLEN ADRIANA RODRIGUES CONTI OAB - MT21998/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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OI S/A (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Dados do Processo: 1000061-56.2017.8.11.0100 VALOR: R$ 

18.320,50 Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436); 

REQUERENTE: ANDRE RODRIGUES CONTI REQUERIDO: OI S/A Pessoa(s) 

a ser(em) intimadas: Nome: ANDRE RODRIGUES CONTI Endereço: SILVA, 

RENASCER, BRASNORTE - MT - CEP: 78350-000 FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO da(o, s) pessoas acima qualificado(a, s) para comparecer 

(em) à audiência designada, conforme dados abaixo. DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Audiência de Conciliação que se realizará no dia 02/02/2018 

às 15:30, no Edifício do Fórum, sito no endereço ao final indicado. 

OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer(em) 

devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. O não 

comparecimento a audiência supra citada configura ato atentatório a 

dignidade da justiça, podendo ser punido com multa.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000062-41.2017.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

FABRICIO DA SILVA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Dados do Processo: 1000062-41.2017.8.11.0100 VALOR: R$ 

14.055,00 Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436); 

REQUERENTE: FABRICIO DA SILVA LIMA REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO S.A. Pessoa(s) a ser(em) intimadas: Nome: FABRICIO DA 

SILVA LIMA Endereço: RUA RUBI, 30, RES DAS PEDRA, BRASNORTE - MT 

- CEP: 78350-000 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO da(o, s) pessoas 

acima qualificado(a, s) para comparecer (em) à audiência designada, 

conforme dados abaixo. DADOS DA AUDIÊNCIA: Audiência de Conciliação 

que se realizará no dia 09/02/2018 às 12:15, no Edifício do Fórum, sito no 

endereço ao final indicado. OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) 

intimando(a, s) comparecer(em) devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais. O não comparecimento a audiência supra citada 

configura ato atentatório a dignidade da justiça, podendo ser punido com 

multa.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000063-26.2017.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

MAGDA DAIANE DE CAMARGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Dados do Processo: 1000063-26.2017.8.11.0100 VALOR: R$ 

14.055,00 Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436); 

REQUERENTE: MAGDA DAIANE DE CAMARGO REQUERIDO: TELEFONICA 

BRASIL S.A. Pessoa(s) a ser(em) intimadas: Nome: MAGDA DAIANE DE 

CAMARGO Endereço: RUA PARAGUAY, 28, PQ DAS NAÇÕES, 

BRASNORTE - MT - CEP: 78350-000 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO 

da(o, s) pessoas acima qualificado(a, s) para comparecer (em) à 

audiência designada, conforme dados abaixo. DADOS DA AUDIÊNCIA: 

Audiência de Conciliação que se realizará no dia 09/02/2018 às 12:30, no 

Edifício do Fórum, sito no endereço ao final indicado. OBSERVAÇÃO: 

Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer(em) devidamente trajado(a, 

s) e portando documentos pessoais. O não comparecimento a audiência 

supra citada configura ato atentatório a dignidade da justiça, podendo ser 

punido com multa.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000064-11.2017.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO RODRIGUES DE OLIVEIRA NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Dados do Processo: 1000064-11.2017.8.11.0100 VALOR: R$ 

14.055,00 Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436); 

REQUERENTE: JOAO RODRIGUES DE OLIVEIRA NETO REQUERIDO: CLUB 

MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. Pessoa(s) a ser(em) 

intimadas: Nome: JOAO RODRIGUES DE OLIVEIRA NETO Endereço: RUA B 

UM, 31, POR DO SOL, BRASNORTE - MT - CEP: 78350-000 FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO da(o, s) pessoas acima qualificado(a, s) para 

comparecer (em) à audiência designada, conforme dados abaixo. DADOS 

DA AUDIÊNCIA: Audiência de Conciliação que se realizará no dia 

09/02/2018 às 12:45, no Edifício do Fórum, sito no endereço ao final 

indicado. OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) 

comparecer(em) devidamente trajado(a, s) e portando documentos 

pessoais. O não comparecimento a audiência supra citada configura ato 

atentatório a dignidade da justiça, podendo ser punido com multa.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000074-55.2017.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

VANDE RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Dados do Processo: 1000074-55.2017.8.11.0100 VALOR: R$ 

158,48 Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436); 

REQUERENTE: VANDE RODRIGUES REQUERIDO: VIVO S.A. Pessoa(s) a 

ser(em) intimadas: Nome: VANDE RODRIGUES Endereço: QUADRA 34, 

LOTE 35, LADO IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS, ARCO IRIS, 

BRASNORTE - MT - CEP: 78350-000 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO 

da(o, s) pessoas acima qualificado(a, s) para comparecer (em) à 

audiência designada, conforme dados abaixo. DADOS DA AUDIÊNCIA: 

Audiência de Conciliação que se realizará no dia 02/02/2018 às 17:45, no 

Edifício do Fórum, sito no endereço ao final indicado. OBSERVAÇÃO: 

Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer(em) devidamente trajado(a, 

s) e portando documentos pessoais. O não comparecimento a audiência 

supra citada configura ato atentatório a dignidade da justiça, podendo ser 

punido com multa.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000081-47.2017.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO RODRIGUES DE OLIVEIRA FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Dados do Processo: 1000081-47.2017.8.11.0100 VALOR: R$ 

14.055,00 Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436); 

REQUERENTE: JOAO RODRIGUES DE OLIVEIRA FILHO REQUERIDO: 

TELEFONICA BRASIL S.A. Pessoa(s) a ser(em) intimadas: Nome: JOAO 

RODRIGUES DE OLIVEIRA FILHO Endereço: RUA B - 1, 31, COHAB P. DO 

SOL, BRASNORTE - MT - CEP: 78350-000 FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO da(o, s) pessoas acima qualificado(a, s) para comparecer 

(em) à audiência designada, conforme dados abaixo. DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Audiência de Conciliação que se realizará no dia 09/02/2018 

às 14:00, no Edifício do Fórum, sito no endereço ao final indicado. 

OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer(em) 

devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. O não 

comparecimento a audiência supra citada configura ato atentatório a 

dignidade da justiça, podendo ser punido com multa.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000082-32.2017.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Dados do Processo: 1000082-32.2017.8.11.0100 VALOR: R$ 

14.055,00 Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436); 

REQUERENTE: RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS REQUERIDO: BANCO 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1016018/12/2017 Página 475 de 613



BRADESCO S.A. Pessoa(s) a ser(em) intimadas: Nome: RAIMUNDO 

NONATO DOS SANTOS Endereço: RUA B, 24, COHAB P DO SOL, 

BRASNORTE - MT - CEP: 78350-000 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO 

da(o, s) pessoas acima qualificado(a, s) para comparecer (em) à 

audiência designada, conforme dados abaixo. DADOS DA AUDIÊNCIA: 

Audiência de Conciliação que se realizará no dia 09/02/2018 às 14:15, no 

Edifício do Fórum, sito no endereço ao final indicado. OBSERVAÇÃO: 

Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer(em) devidamente trajado(a, 

s) e portando documentos pessoais. O não comparecimento a audiência 

supra citada configura ato atentatório a dignidade da justiça, podendo ser 

punido com multa.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010083-25.2015.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

NEUSA MARIA FRANDOLOSO - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANNE MARIA KUNST TALASKA OAB - MT0007987A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELISAMA DOS SANTOS SILVA (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO Dados do Processo: 8010083-25.2015.8.11.0100 VALOR: R$ 

353,42 Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436); 

EXEQUENTE: NEUSA MARIA FRANDOLOSO - ME EXECUTADO: ELISAMA 

DOS SANTOS SILVA Intimo o exequente, na pessoa do seu advogado, 

para que se manifeste acerca da certidão oficial de justiça ID 8983533 no 

prazo de 5 dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010082-40.2015.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

NEUSA MARIA FRANDOLOSO - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANNE MARIA KUNST TALASKA OAB - MT0007987A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANGELA CRISTIANE DE MATOS (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO Dados do Processo: 8010082-40.2015.8.11.0100 VALOR: R$ 

1.254,00 Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436); 

EXEQUENTE: NEUSA MARIA FRANDOLOSO - ME EXECUTADO: ANGELA 

CRISTIANE DE MATOS Intimo o exequente, na pessoa do seu advogado 

para se manifeste a cerca da certidão do oficial de justiça ID 8983539 no 

prazo de 5 dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010085-92.2015.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

NEUSA MARIA FRANDOLOSO - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANNE MARIA KUNST TALASKA OAB - MT0007987A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JORDANIA DE ARAUJO DIAS (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO Dados do Processo: 8010085-92.2015.8.11.0100 VALOR: R$ 

392,06 Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436); 

EXEQUENTE: NEUSA MARIA FRANDOLOSO - ME EXECUTADO: JORDANIA 

DE ARAUJO DIAS Intimo o exequente, na pessoa do seu advogado para 

se manifeste no prazo de 5 dias a cerca da certidão do oficial de justiça ID 

8983559.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010086-77.2015.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

EDILSO SOARES LOURENCO & CIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WELLINGTON CARDOSO RIBEIRO OAB - MT11991/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIANE SOUZA DA SILVA (EXECUTADO)

ARILDO M DE PAULA (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO Dados do Processo: 8010086-77.2015.8.11.0100 Espécie: 

procedimento do juizado especial cível (436); EXEQUENTE: EDILSO 

SOARES LOURENCO & CIA LTDA - ME EXECUTADO: ARILDO M DE 

PAULA, ELIANE SOUZA DA SILVA Intimo o exequente, na pessoa do seu 

advogado, para se manifeste no prazo de 5 dias a cerca da certidão do 

oficial de justiça ID 8983587.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010096-24.2015.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

NEUSA MARIA FRANDOLOSO - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANNE MARIA KUNST TALASKA OAB - MT0007987A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JULIANA SOUSA RODRIGUES (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO Dados do Processo: 8010096-24.2015.8.11.0100 Espécie: 

procedimento do juizado especial cível (436); EXEQUENTE: NEUSA MARIA 

FRANDOLOSO - ME EXECUTADO: JULIANA SOUSA RODRIGUES Ante a 

certidão ID 11166895 e visando o devido impulsionamento dos autos, 

intimo o exequente, na pessoa do seu advogado, para que se manifeste 

no prazo de 5 dias, sob pena de extinção.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010105-83.2015.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

SUPERMERCADO F & F LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANNE MARIA KUNST TALASKA OAB - MT0007987A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO ANTONIO CAMPINEIRO (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO Dados do Processo: 8010105-83.2015.8.11.0100 Espécie: 

procedimento do juizado especial cível (436); EXEQUENTE: 

SUPERMERCADO F & F LTDA - EPP EXECUTADO: MARCELO ANTONIO 

CAMPINEIRO Ante a certidão ID.11167663 e visando o devido 

impulsionamento dos autos, intimo o exequente na pessoa do seu 

advogado, para que se manifeste no prazo de 5 dias sob pena de 

extinção.

Comarca de Campinápolis

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 35045 Nr: 614-61.2015.811.0110

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GEOVANA GABRIELLY MOREIRA NASCIMENTO, 

ALERRANDRO GABRIEL MOREIRA NASCIMENTO, ANTONIO MARQUES 

PEREIRA, MARCIA DA COSTA MOREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO ALVES MORAIS DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IANDRA SANTOS MORAIS - 

OAB:16051/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, com base no artigo 924, inciso II, do Código de Processo 

Civil, julgo extinto o processo com resolução do mérito, uma vez que 

satisfeita a dívida pelo devedor.Revogo a prisão civil do executado 

FERNANDO ALVES MORAIS DO NASCIMENTO.Dado o adiantado do 

horário serve cópia da presente decisão como o competente alvará de 

soltura em favor de FERNANDO ALVES MORAIS DO 

NASCIMENTO.Certificado o trânsito em julgado e observadas as 

formalidades legais, arquive-se.Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário.À secretaria, para providências.

Juizado Especial

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 27177 Nr: 901-63.2011.811.0110

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: A JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBSON PRUDENTE DE SOUZA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEAN CARLOS ALVES 

CAIXETA - OAB:20632 MT

 Visto, etc.

Decisão->Determinação.

Trata-se de processo criminal em que o Ministério Público ofereceu 

denúncia em face de ROBSON PRUDENTE DE SOUZA, pela prática, em 

tese, do delito previsto no artigo 310, caput, da Lei Federal 9.503/97.

Após o recebimento da denúncia na data de 21/08/2013 (fls. 40/41), o 

denunciado apresentou resposta à acusação, consoante se vê às fls. 

91/93.

E os autos vieram conclusos.

É o breve relato.

DECIDO.

Dispõe o artigo 397 do CPP, que o juiz deverá absolver sumariamente o 

acusado quando verificar:

 (I) a existência manifesta de causa excludente da ilicitude do fato;

 (II) a existência manifesta de causa excludente da culpabilidade do 

agente, salvo inimputabilidade;

 (III) que o fato narrado evidentemente não constitui crime; ou,

 (IV) extinta a punibilidade do agente.

Analisando os autos, entendo inexistirem quaisquer das situações 

evidenciadas no artigo acima referido, dessa forma, necessária maior 

dilação probatória sobre os fatos.

Assim, não havendo preliminares ou documentos novos juntados aptos a 

ensejar qualquer das situações previstas no art. 397 do CPP, determino o 

prosseguimento do feito, para tanto, designo audiência de instrução e 

julgamento para o dia 22 de janeiro de 2018, às 13h30min (horário de 

Cuiabá/MT).

Intimem-se o réu, seu(sua) patrono(a) e as testemunhas arroladas pela 

acusação, para comparecem à audiência supra designada.

 Intime-se o d. Advogado para, querendo, arrolar as testemunhas, no 

prazo de 15 (quinze) dias, tendo em vista, que não foram arroladas na 

fase da resposta à acusação.

Em sendo o caso, depreque-se a oitiva das testemunhas que não residem 

nesta urbe, devendo ser observado o teor da Súmula 273 do STJ.

Notifique-se o Ministério Público.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 25586 Nr: 609-15.2010.811.0110

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HELIOMAR ALVES PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UILTON JOSE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO MAYOLINO MONTECCHI - 

OAB:12124, KENIA CRISTINA BORGES - OAB: 16122-A/MT, RAFAEL 

PEREIRA LOPES - OAB:16038/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar a parte exequente para, no prazo de 10 dias, manifestar nos autos 

sobre as pesquisas via REANJUD e BACENJUD, sob pena de 

arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 30678 Nr: 443-75.2013.811.0110

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIEGO MAYOLINO MONTECHI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARILENA FREITAS SILVESTRE, TIM CELULAR 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA BATISTA DOS SANTOS 

- OAB:11.154-MT, KENIA CRISTINA BORGES - OAB: 16122-A/MT, 

RAFAEL PEREIRA LOPES - OAB:16038/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MYRIANE SILVESTRE DOS 

SANTOS - OAB:MS 12970

 Intimar a parte autora para apresentear contrarrazões ao recurso 

inominado no prazo legal.

Comarca de Cláudia

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 98730 Nr: 2660-79.2017.811.0101

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GABRIEL AUGUSTO KIELING DE OLIVEIRA, 

ERITON APARECIDO DE SOUZA, ORIAS DE OLIVEIRA BATISTA MACEDO, 

JOSÉ CARLOS CARDOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO GUILHERME SCHEFFLER 

- OAB:19892/O, ROBERTO MACHADO - OAB:11701/MT

 5.Diante do exposto, persistindo os indícios da existência de crime e da 

sua autoria, RECEBO A DENÚNCIA contra os acusados: JOSÉ CARLOS 

CARDOSO, GABRIEL AUGUSTO KIELING DE OLVIERA, ERITON 

APARECIDO DE SOUZA e ORIAS DE OLVEIRA BATISTA 

MACEDO.6.Citem-se os acusados e intimem-se seus defensores.7.Para 

audiência de instrução e julgamento, designo o a di21 de fevereiro de 

2018, às 15:00 horas, ocasião em que o(s) réu(s) será(o) interrogado(s), 

inquiridas as testemunhas, realizados os debates e, se possível, proferida 

a sentença (art. 57, Lei nº 11.343/2006).8.Se necessário, depreque-se a 

oitiva de eventual testemunha residente fora da Comarca (art. 222, § 1º, 

CPP).9.Intime-se. 10. Comunique-se o recebimento da presente ao 

Distribuidor e ao Instituto de Identificação (artigo 1.373, inciso III do 

CNGC).11.Proceda-se a alimentação do banco de dados do Sistema 

Nacional de Informações Criminais (SINIC) (artigo 1.373 do CNGC). 

12.Ciência ao Ministério Público.13. Diligências necessárias.

Comarca de Colniza

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 71827 Nr: 677-67.2016.811.0105

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NINO DI LORETO, HELOISA HELENA PACHECO DI 

LORETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eduardo dos Santos Penteado, Ernesto 

Penteado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DILERMANDO JOAO THIESEN 

FILHO - OAB:21552

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono o feito à publicação de matéria à impresa, com a finalidade de 

intimar a parte autora, na pessoa de sua advogada, via DJE, a recolher as 

custas de diligencia de oficial de justiça e de distribuição de carta 

precatória, conforme ofício de ref. 86.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 81455 Nr: 3018-32.2017.811.0105

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marsérgio Lúcio Piteri

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMANDANTE GERAL DO CORPO DE 

BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERNANDES BRITO DE OLIVEIRA 

MORAIS - OAB:15747

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Ante a notícia da interposição de agravo, mantenho a decisão vergastada 

pelos seus próprios fundamentos.

Proceda-se com a atualização dos patronos da parte impetrante junto ao 

sistema APOLO para que recebam devidamente as publicações via DJE.

Cumpra-se, ´in totum’, a decisão de fls. 31/32.
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Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 84760 Nr: 5078-75.2017.811.0105

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Esvandir Antônio Mendes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Presidente da Comissão Processante n. 

003/2017 da Câmara Municipal de Colniza/MT - Senhor Vereador

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILSON STUTZ - OAB:309-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, ausentes os requisitos legais INDEFIRO a segurança 

liminarmente perseguida.NOTIFIQUE-SE a autoridade apontada como 

coatora.CIÊNCIA ao respectivo órgão de representação judicial da pessoa 

jurídica interessada, enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para 

que, querendo, ingresse no feito, nos moldes do artigo 7º, inciso II, da Lei 

n. 12.016/09. Após, DÊ-SE vista dos autos ao representante do Ministério 

Público.Após o decurso dos prazos acima, com ou sem a manifestação, 

TORNEM-ME os autos conclusos para decisão, conforme previsto no art. 

1 2 ,  p a r á g r a f o  ú n i c o ,  d a  j á  r e f e r i d a  L e i  n . 

12.016/2009.INTIMEM-SE.Cumpra-se COM A URGÊNCIA dada ao caso.ÀS 

PROVIDÊNCIAS.

Comarca de Cotriguaçu

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 74814 Nr: 2030-29.2017.811.0099

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: XAVIER GWIAZDECKI, REGINA GWIAZDECKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A, CARDIF 

DO BRASIL VIDA E PREVIDENCIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO PILOTO MACIEL - 

OAB:8222

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, neste estágio processual, INDEFERE-SE a medida 

pleiteada no sentido de determinar que as demandadas adotem as 

providências necessárias ao cumprimento da oferta, nos moldes 

contratados pelo segurado, efetuando os pagamentos dos valores dos 

seguros relativos as Apólices com Certificado nº. 115975748-3, no 

importe de R$49.600,00 (quarenta e nove mil e seiscentos reais) referente 

ao seguro do Caminhão e Certificado nº. 094563267-2, no importe de R$ 

5 0 . 0 0 0 , 0 0  ( c i n q u e n t a  m i l  r e a i s ) ,  p e l a  a u s ê n c i a  d e 

argumentação/fundamentação, conforme acima explicitado.IV 

DISPOSIÇÕES FINAIS Observando o disposto no artigo 334 do Código de 

Processo Civil, DESIGNA-SE audiência de conciliação para o dia 28 de 

fevereiro de 2018, às 11h10min, na sala de audiências do Fórum desta 

Comarca.Por fim, DEFERE-SE a retirada do BANCO BRADESCO S/A do 

polo passivo da demanda, conforme requerido pela parte-autora no 

aditamento à inicial (ref. 09).Por isso, à SECRETARIA para:1.REMETER os 

autos à Central de Distribuição para correção do polo passivo da 

demanda, devendo ser retirado o BANCO BRADESCO S/A, mantendo-se 

apenas as pessoas jurídicas BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A e 

CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDÊNCIA S/A;2.INTIMAR a parte-autora da 

presente decisão, bem como para comparecer à audiência de 

conciliação;3.CITAR as requeridas BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A 

e CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDÊNCIA S/A, isto para que fiquem 

formalmente cientes do processo, para que compareçam à audiência 

ACOMPANHADAS de advogado, bem como de que, após a audiência 

(comparecendo ou não), inicia-se o prazo para apresentação de resposta 

(inclusive contestação).Intimar.Cumprir. Serve cópia do presente como 

MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a celeridade processual 

pretendida.Cotriguaçu/MT, 14 de dezembro de 2017.Dante Rodrigo Aranha 

da SilvaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 62078 Nr: 476-98.2013.811.0099

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Royal Fic Distribuidora de Derivados de Petróleo S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUTO POSTO TREVÃO LTDA EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Paula Pereira Costa - 

OAB:288.660

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação e provimento 56/2007, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimar o advogado da parte autora para que recolha o 

valor da diligência do Oficial de Justiça por meio do sistema CPD.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 63133 Nr: 57-44.2014.811.0099

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MADEIREIRA IRMÃOS SOCREPPA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elber Ribeiro Coutinho de 

Jesus - OAB:OAB/MT 15.020-B, ELIZETE AP. OLIVEIRA SCATIGNA - 

OAB:OAB/MT 12.090-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação e provimento nº 56/2007, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimar o advogado da parte autora para que recolha o 

valor da diligência do Oficial de Justiça, por meio do sistema CPD.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 63133 Nr: 57-44.2014.811.0099

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MADEIREIRA IRMÃOS SOCREPPA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elber Ribeiro Coutinho de 

Jesus - OAB:OAB/MT 15.020-B, ELIZETE AP. OLIVEIRA SCATIGNA - 

OAB:OAB/MT 12.090-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

Cuida-se de petição acostada à fl. 38, em que a parte-autora solicita que 

seja “procedida à necessária pesquisa junto a DRF” com intuito de 

localizar o atual endereço do requerido, bem como pleiteou “o imediato 

bloqueio do veículo discriminado na petição inicial, indisponibilizando a 

transferência da sua propriedade, circulação ou licenciamento”.

Pois bem. Quando ao pedido de localização de endereço, sabendo que 

que é possível a localização de endereço por meio da ferramenta 

INFOJUD, desde que haja CPF/CNPJ, imprescindível, nesse caso, verificar 

tal possibilidade.

Portando, proceder-se-á à busca pelo atual endereço do requerido, 

considerando que há nº de CNPJ nos autos, qual seja 000677006000106.

Por conseguinte anexa-se a esta decisão a consulta efetuada.

Por outro lado, DEFERE-SE o pedido de restrição judicial do bem objeto da 

presente demanda, impedindo sua transferência, circulação licenciamento.

No mais, considerando que o endereço encontrado no Sistema INFOJUD é 

diferente do já constante nos autos, á SECRETARIA para:

1. PROCEDER à busca e apreensão do bem discriminado na inicial, bem 

como CITAR a parte requerida para, querendo, pagar a integralidade da 

dívida pendente, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da execução da 

liminar, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre de ônus (art. 3°, § 

2°, do Decreto-Lei 911/69), sob pena de consolidar-se a propriedade e a 

posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário (art. 3°, 

§ 1°, do Decreto-Lei 911/69) e/ou apresentar resposta, no prazo de 15 

(quinze) dias, contando-se da execução da medida ora concedida, nos 

termos da decisão proferida à fl. 28;

2. DEFEREM-SE ao Oficial de Justiça as faculdades contidas no art. 212 do 
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Código de Processo Civil, inclusive com ordem de arrombamento e reforço 

policial, quando necessário, para que proceda à apreensão do bem, o qual 

será removido para o depósito do autor, quando também a parte ré deverá 

entregar os respectivos documentos do veículo, conforme preceitua o 

§14º do Artigo 3º do Decreto-Lei 911/69, cuja determinação deverá 

constar do mandado;

3. Decorrido o prazo com ou sem resposta ou não encontrado o requerido, 

INTIMAR a parte-autora para se manifestar/requerer o que entender de 

direito, isto no prazo de 10 (dez) dias;

4. Após, conclusos,

Intimar.

Cumprir.

 Serve cópia do presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, 

considerando a celeridade processual pretendida.

Cotriguaçu/MT, 18 de outubro de 2017.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 69313 Nr: 1023-36.2016.811.0099

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NORBERTO MALLMANN, NORBERTO 

MALLMANN, PALMA MARIA ECKERT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora para que se manifeste 

quanto ao teor da certidão de ref. 20 e petição de ref. 21, requerendo o 

que entender de direito.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 75139 Nr: 2258-04.2017.811.0099

 AÇÃO: Homologação de Transação Extrajudicial->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MJVP, AOD

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MATEUS GONÇALVES DA SILVA 

- OAB:OAB/MT 21.384/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MARIA JOSE VAZ PINHEIRO, Cpf: 

03336382122, Rg: 21396523, Filiação: Malvina Vaz Pinheiro, data de 

nascimento: 12/09/1989, brasileiro(a), natural de Três Barras-PR e 

atualmente em local incerto e não sabido AMILTON OLIVEIRA DELFINO, 

Cpf: 03303673900, Rg: 3000740-2, Filiação: Maria da Luz Oliveira e Manoel 

Antonio Delfino, natural de Foz do Iguaçu-PR, solteiro(a). atualmente em 

local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 Sentença: Ante o exposto, HOMOLOGA-SE o acordo entabulado, que 

passa a ser parte integrante desta sentença, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, JULGANDO-SE O PROCESSO EXTINTO COM 

ANÁLISE DE MÉRITO, nos termos do art. 487, III, “b”, do NCPC.DEFERE-SE 

o benefício da justiça gratuita, motivo pelo qual ficam isentas as partes do 

pagamento das custas. Todavia, é possível a exigibilidade de tais valores 

caso haja a perda da condição de necessitados, na dicção do §3º do art. 

98 do CPC.IV DELIBERAÇÕES FINAISNo mais, à SECRETARIA 

para:1.INTIMAR as partes;2.CIENTIFICAR o Ministério Público. Nomeado 

como Defensor, fixam-se como honorários advocatícios ao advogado 

MATEUS GONÇALVES DA SILVA – OAB/MT n° 21.384, o valor de 03 URH 

(consoante Tabela de Honorários da OAB, levando-se em conta os atos 

praticados, a teor do art. 303 da CNGC), o qual deve ser custeado pelo 

Estado de Mato Grosso. Serve a presente como certidão para cobrança 

de honorários (devidamente selada).Transitada em julgado, se nada for 

requerido, arquivem-se os autos.Publicar. Intimar.Cumprir.Serve o 

presente como MANDADO/PRECATÓRIA.Cotriguaçu/MT, 22 de novembro 

de 2017.Dante Rodrigo Aranha da SilvaJuiz Substituto

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Pietro Alan Custodio de 

Oliveira, digitei.

Cotriguaçu, 14 de dezembro de 2017

Angela Freese Navarini Guerra Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 27429 Nr: 317-05.2006.811.0099

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SAC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): I-INDSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ VITOR PEREIRA DE 

CASTRO - OAB:11.258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DILSON FERREIRA PEDROSA 

FILHO - OAB:5.416/MT

 Nos termos da legislação vigente e provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora para apresentar 

resposta à impugnação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 62078 Nr: 476-98.2013.811.0099

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Royal Fic Distribuidora de Derivados de Petróleo S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUTO POSTO TREVÃO LTDA EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Paula Pereira Costa - 

OAB:288.660

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

Incialmente, verifica-se que o despacho de fl. 28 não foi devidamente 

cumprido.

Assim, DEFERE-SE, de plano, a expedição do mandado, com prazo de 15 

(quinze) dias, conforme requerido na inicial, nos termos do artigo 701 do 

Código de Processo Civil, anotando-se, nesse mandado, que, caso o 

requerido cumpra, ficará isento de custas (artigo 701, §1º do CPC), bem 

como que os honorários, em caso de pagamento, ficam fixados em 5% do 

valor da causa (art. 701, “in fine”, do CPC).

Conste, ainda, no mandado que, nesse prazo, o requerido poderá 

oferecer embargos e, caso não haja o cumprimento da obrigação ou o 

oferecimento de embargos, constituir-se-á, de pleno direito, o título 

executivo judicial, convertendo-se o mandado judicial em mandado 

executivo, na forma do artigo 701, §2º, do Código de Processo Civil.

Intimar.

Cumprir.

Cotriguaçu/MT, 17 de outubro de 2017.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 63101 Nr: 35-83.2014.811.0099

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSMARI FRANCISCA KISSEL BRAMBILA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIÃO NORTE DO PARANÁ DE ENSINO LTDA - 

UNOPAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLORENTINO APARECIDO 

MARTINS - OAB:9659/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Luiz Bermejo - 

OAB:44.952

 DEFERE-SE a inversão do ônus probatório, objetivando restabelecer a 

igualdade e o equilíbrio, conforme artigo 6 , inciso VIII, do Código de Defesa 

do Consumidor.II DA CONTIUNUAÇÃO PROCESSUALAssim, superado os 

pontos acima citados, continua-se.Não é caso de julgamento antecipado 
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(arts. 354 a 356 do CPC), por haver necessidade de atividade 

probatória.Sendo assim, delimitam-se as seguintes questões fáticas sobre 

as quais recairá a atividade probatória:ØA responsabilidade da 

requerida;ØAs próprias questões de mérito.Por isso, SANEADO está o 

processo (art. 357 do CPC).No mais, à SECRETARIA para:1.INTIMAR as 

partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, informem se pretendem 

produzir outras provas, especificando-as, ou se desejam o julgamento 

antecipado, no mesmo prazo;2.Salienta-se que o silêncio acarretará o 

julgamento antecipado da lide;3.Certificado o decurso de prazo, com ou 

sem manifestação, conclusos.CONSIGNE-SE que deve ser indicada 

objetivamente a finalidade e pertinência das provas, atentando-se ao 

disposto no artigo 370, parágrafo único, do Código de Processo 

Civi l . Int imar. Cumprir .  Serve cópia do presente como 

MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a celeridade processual 

pretendida.Cotriguaçu/MT, 15 de dezembro de 2017.Dante Rodrigo Aranha 

da SilvaJuiz Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 60863 Nr: 596-78.2012.811.0099

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RENATO CASTANHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIÃO NORTE DO PARANÁ DE ENSINO LTDA - 

UNOPAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLORENTINO APARECIDO 

MARTINS - OAB:9659/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Luiz Bermejo - 

OAB:44.952

 DEFERE-SE a inversão do ônus probatório, objetivando restabelecer a 

igualdade e o equilíbrio, conforme artigo 6 , inciso VIII, do Código de Defesa 

do Consumidor.II DA CONTIUNUAÇÃO PROCESSUALAssim, superado os 

pontos acima citados, continua-se.Não é caso de julgamento antecipado 

(arts. 354 a 356 do CPC), por haver necessidade de atividade 

probatória.Sendo assim, delimitam-se as seguintes questões fáticas sobre 

as quais recairá a atividade probatória:ØA responsabilidade da 

requerida;ØAs próprias questões de mérito.Por isso, SANEADO está o 

processo (art. 357 do CPC).No mais, à SECRETARIA para:1.INTIMAR as 

partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, informem se pretendem 

produzir outras provas, especificando-as, ou se desejam o julgamento 

antecipado, no mesmo prazo;2.Salienta-se que o silêncio acarretará o 

julgamento antecipado da lide;3.Certificado o decurso de prazo, com ou 

sem manifestação, conclusos.CONSIGNE-SE que deve ser indicada 

objetivamente a finalidade e pertinência das provas, atentando-se ao 

disposto no artigo 370, parágrafo único, do Código de Processo 

Civi l . Int imar. Cumprir .  Serve cópia do presente como 

MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a celeridade processual 

pretendida.Cotriguaçu/MT, 15 de dezembro de 2017.Dante Rodrigo Aranha 

da SilvaJuiz Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 61676 Nr: 67-25.2013.811.0099

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LENIR CHECHES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIÃO NORTE DO PARANÁ DE ENSINO LTDA - 

UNOPAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLORENTINO APARECIDO 

MARTINS - OAB:9659/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Luiz Bermejo - 

OAB:44.952

 , DEFERE-SE a inversão do ônus probatório, objetivando restabelecer a 

igualdade e o equilíbrio, conforme artigo 6 , inciso VIII, do Código de Defesa 

do Consumidor.II DA CONTIUNUAÇÃO PROCESSUALAssim, superado os 

pontos acima citados, continua-se.Não é caso de julgamento antecipado 

(arts. 354 a 356 do CPC), por haver necessidade de atividade 

probatória.Sendo assim, delimitam-se as seguintes questões fáticas sobre 

as quais recairá a atividade probatória:ØA responsabilidade da 

requerida;ØAs próprias questões de mérito.Por isso, SANEADO está o 

processo (art. 357 do CPC).No mais, à SECRETARIA para:1.INTIMAR as 

partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, informem se pretendem 

produzir outras provas, especificando-as, ou se desejam o julgamento 

antecipado, no mesmo prazo;2.Salienta-se que o silêncio acarretará o 

julgamento antecipado da lide;3.Certificado o decurso de prazo, com ou 

sem manifestação, conclusos.CONSIGNE-SE que deve ser indicada 

objetivamente a finalidade e pertinência das provas, atentando-se ao 

disposto no artigo 370, parágrafo único, do Código de Processo 

Civi l . Int imar. Cumprir .  Serve cópia do presente como 

MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a celeridade processual 

pretendida.Cotriguaçu/MT, 15 de dezembro de 2017.Dante Rodrigo Aranha 

da SilvaJuiz Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 61864 Nr: 257-85.2013.811.0099

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARI CARLA TIBOLA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIÃO NORTE DO PARANÁ DE ENSINO LTDA - 

UNOPAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLORENTINO APARECIDO 

MARTINS - OAB:9659/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Luiz Bermejo - 

OAB:44.952

 DEFERE-SE a inversão do ônus probatório, objetivando restabelecer a 

igualdade e o equilíbrio, conforme artigo 6 , inciso VIII, do Código de Defesa 

do Consumidor.II DA CONTIUNUAÇÃO PROCESSUALAssim, superado os 

pontos acima citados, continua-se.Não é caso de julgamento antecipado 

(arts. 354 a 356 do CPC), por haver necessidade de atividade 

probatória.Sendo assim, delimitam-se as seguintes questões fáticas sobre 

as quais recairá a atividade probatória:ØA responsabilidade da 

requerida;ØAs próprias questões de mérito.Por isso, SANEADO está o 

processo (art. 357 do CPC).No mais, à SECRETARIA para:1.INTIMAR as 

partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, informem se pretendem 

produzir outras provas, especificando-as, ou se desejam o julgamento 

antecipado, no mesmo prazo;2.Salienta-se que o silêncio acarretará o 

julgamento antecipado da lide;3.Certificado o decurso de prazo, com ou 

sem manifestação, conclusos.CONSIGNE-SE que deve ser indicada 

objetivamente a finalidade e pertinência das provas, atentando-se ao 

disposto no artigo 370, parágrafo único, do Código de Processo 

Civi l . Int imar. Cumprir .  Serve cópia do presente como 

MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a celeridade processual 

pretendida.Cotriguaçu/MT, 15 de dezembro de 2017.Dante Rodrigo Aranha 

da SilvaJuiz Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 63100 Nr: 1425-25.2013.811.0099

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDUARDO CLEVERSON STEFENON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIÃO NORTE DO PARANÁ DE ENSINO LTDA - 

UNOPAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLORENTINO APARECIDO 

MARTINS - OAB:9659/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Luiz Bermejo - 

OAB:44.952

 DEFERE-SE a inversão do ônus probatório, objetivando restabelecer a 

igualdade e o equilíbrio, conforme artigo 6 , inciso VIII, do Código de Defesa 

do Consumidor.II DA CONTIUNUAÇÃO PROCESSUALAssim, superado os 

pontos acima citados, continua-se.Não é caso de julgamento antecipado 

(arts. 354 a 356 do CPC), por haver necessidade de atividade 

probatória.Sendo assim, delimitam-se as seguintes questões fáticas sobre 

as quais recairá a atividade probatória:ØA responsabilidade da 

requerida;ØAs próprias questões de mérito.Por isso, SANEADO está o 

processo (art. 357 do CPC).No mais, à SECRETARIA para:1.INTIMAR as 

partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, informem se pretendem 

produzir outras provas, especificando-as, ou se desejam o julgamento 

antecipado, no mesmo prazo;2.Salienta-se que o silêncio acarretará o 

julgamento antecipado da lide;3.Certificado o decurso de prazo, com ou 

sem manifestação, conclusos.CONSIGNE-SE que deve ser indicada 

objetivamente a finalidade e pertinência das provas, atentando-se ao 

disposto no artigo 370, parágrafo único, do Código de Processo 

Civi l . Int imar. Cumprir .  Serve cópia do presente como 

MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a celeridade processual 
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pretendida.Cotriguaçu/MT, 15 de dezembro de 2017.Dante Rodrigo Aranha 

da SilvaJuiz Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 64211 Nr: 968-56.2014.811.0099

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALÉRIA DA ROCHA CUSTÓDIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIÃO NORTE DO PARANÁ DE ENSINO LTDA - 

UNOPAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLORENTINO APARECIDO 

MARTINS - OAB:9659/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Luiz Bermejo - 

OAB:44.952

 -SE a inversão do ônus probatório, objetivando restabelecer a igualdade e 

o equilíbrio, conforme artigo 6 , inciso VIII, do Código de Defesa do 

Consumidor.II DA CONTIUNUAÇÃO PROCESSUALAssim, superado os 

pontos acima citados, continua-se.Não é caso de julgamento antecipado 

(arts. 354 a 356 do CPC), por haver necessidade de atividade 

probatória.Sendo assim, delimitam-se as seguintes questões fáticas sobre 

as quais recairá a atividade probatória:ØA responsabilidade da 

requerida;ØAs próprias questões de mérito.Por isso, SANEADO está o 

processo (art. 357 do CPC).No mais, à SECRETARIA para:1.INTIMAR as 

partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, informem se pretendem 

produzir outras provas, especificando-as, ou se desejam o julgamento 

antecipado, no mesmo prazo;2.Salienta-se que o silêncio acarretará o 

julgamento antecipado da lide;3.Certificado o decurso de prazo, com ou 

sem manifestação, conclusos.CONSIGNE-SE que deve ser indicada 

objetivamente a finalidade e pertinência das provas, atentando-se ao 

disposto no artigo 370, parágrafo único, do Código de Processo 

Civi l . Int imar. Cumprir .  Serve cópia do presente como 

MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a celeridade processual 

pretendida.Cotriguaçu/MT, 15 de dezembro de 2017.Dante Rodrigo Aranha 

da SilvaJuiz Substituto

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 34366 Nr: 785-27.2010.811.0099

 AÇÃO: Processo de Apuração de Ato Infracional->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TDSM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLORENTINO APARECIDO 

MARTINS - OAB:9659/B

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): TIMÓTEO DE SOUZA MACIEL, Rg: 

2.234.223-0, Filiação: Joelcio de Camargo Maciel e Naia Aparecida 

Camargo de Souza, data de nascimento: 18/08/1997, brasileiro(a), natural 

de Palmas-PR, solteiro(a), menor. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 Sentença: Ante o exposto, EXTINGUE-SE O PROCESSO, SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no artigo 485, inciso VI do 

CPC.Sem custas e honorários. Certificado o trânsito em julgado, 

arquive-se os autos com as baixas necessárias e anotações de 

praxe.Ciência ao Ministério Público.Intimar. CumprirCotriguaçu/MT, 19 de 

Junho de 2017.Dante Rodrigo Aranha da SilvaJuiz Substituto

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Pietro Alan Custodio de 

Oliveira, digitei.

Cotriguaçu, 15 de dezembro de 2017

Angela Freese Navarini Guerra Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 60858 Nr: 591-56.2012.811.0099

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABIANA HONORATO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIÃO NORTE DO PARANÁ DE ENSINO LTDA - 

UNOPAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLORENTINO APARECIDO 

MARTINS - OAB:9659/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Luiz Bermejo - 

OAB:44.952

 DEFERE-SE a inversão do ônus probatório, objetivando restabelecer a 

igualdade e o equilíbrio, conforme artigo 6 , inciso VIII, do Código de Defesa 

do Consumidor.II DA CONTIUNUAÇÃO PROCESSUALAssim, superado os 

pontos acima citados, continua-se.Não é caso de julgamento antecipado 

(arts. 354 a 356 do CPC), por haver necessidade de atividade 

probatória.Sendo assim, delimitam-se as seguintes questões fáticas sobre 

as quais recairá a atividade probatória:ØA responsabilidade da 

requerida;ØAs próprias questões de mérito.Por isso, SANEADO está o 

processo (art. 357 do CPC).No mais, à SECRETARIA para:1.INTIMAR as 

partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, informem se pretendem 

produzir outras provas, especificando-as, ou se desejam o julgamento 

antecipado, no mesmo prazo;2.Salienta-se que o silêncio acarretará o 

julgamento antecipado da lide;3.Certificado o decurso de prazo, com ou 

sem manifestação, conclusos.CONSIGNE-SE que deve ser indicada 

objetivamente a finalidade e pertinência das provas, atentando-se ao 

disposto no artigo 370, parágrafo único, do Código de Processo 

Civi l . Int imar. Cumprir .  Serve cópia do presente como 

MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a celeridade processual 

pretendida.Cotriguaçu/MT, 15 de dezembro de 2017.Dante Rodrigo Aranha 

da SilvaJuiz Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 60862 Nr: 595-93.2012.811.0099

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABIANI IVONE PRANTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIÃO NORTE DO PARANÁ DE ENSINO LTDA - 

UNOPAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLORENTINO APARECIDO 

MARTINS - OAB:9659/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Luiz Bermejo - 

OAB:44.952

 DEFERE-SE a inversão do ônus probatório, objetivando restabelecer a 

igualdade e o equilíbrio, conforme artigo 6 , inciso VIII, do Código de Defesa 

do Consumidor.II DA CONTIUNUAÇÃO PROCESSUALAssim, superado os 

pontos acima citados, continua-se.Não é caso de julgamento antecipado 

(arts. 354 a 356 do CPC), por haver necessidade de atividade 

probatória.Sendo assim, delimitam-se as seguintes questões fáticas sobre 

as quais recairá a atividade probatória:ØA responsabilidade da 

requerida;ØAs próprias questões de mérito.Por isso, SANEADO está o 

processo (art. 357 do CPC).No mais, à SECRETARIA para:1.INTIMAR as 

partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, informem se pretendem 

produzir outras provas, especificando-as, ou se desejam o julgamento 

antecipado, no mesmo prazo;2.Salienta-se que o silêncio acarretará o 

julgamento antecipado da lide;3.Certificado o decurso de prazo, com ou 

sem manifestação, conclusos.CONSIGNE-SE que deve ser indicada 

objetivamente a finalidade e pertinência das provas, atentando-se ao 

disposto no artigo 370, parágrafo único, do Código de Processo 

Civi l . Int imar. Cumprir .  Serve cópia do presente como 

MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a celeridade processual 

pretendida.Cotriguaçu/MT, 15 de dezembro de 2017.Dante Rodrigo Aranha 

da SilvaJuiz Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 60865 Nr: 598-48.2012.811.0099

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KEILA MARIA GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIÃO NORTE DO PARANÁ DE ENSINO LTDA - 

UNOPAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLORENTINO APARECIDO 
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MARTINS - OAB:9659/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Luiz Bermejo - 

OAB:44.952

 DEFERE-SE a inversão do ônus probatório, objetivando restabelecer a 

igualdade e o equilíbrio, conforme artigo 6 , inciso VIII, do Código de Defesa 

do Consumidor.II DA CONTIUNUAÇÃO PROCESSUALAssim, superado os 

pontos acima citados, continua-se.Não é caso de julgamento antecipado 

(arts. 354 a 356 do CPC), por haver necessidade de atividade 

probatória.Sendo assim, delimitam-se as seguintes questões fáticas sobre 

as quais recairá a atividade probatória:ØA responsabilidade da 

requerida;ØAs próprias questões de mérito.Por isso, SANEADO está o 

processo (art. 357 do CPC).No mais, à SECRETARIA para:1.INTIMAR as 

partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, informem se pretendem 

produzir outras provas, especificando-as, ou se desejam o julgamento 

antecipado, no mesmo prazo;2.Salienta-se que o silêncio acarretará o 

julgamento antecipado da lide;3.Certificado o decurso de prazo, com ou 

sem manifestação, conclusos.CONSIGNE-SE que deve ser indicada 

objetivamente a finalidade e pertinência das provas, atentando-se ao 

disposto no artigo 370, parágrafo único, do Código de Processo 

Civi l . Int imar. Cumprir .  Serve cópia do presente como 

MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a celeridade processual 

pretendida.Cotriguaçu/MT, 15 de dezembro de 2017.Dante Rodrigo Aranha 

da SilvaJuiz Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 61863 Nr: 256-03.2013.811.0099

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PATRICIA KOLLING

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIÃO NORTE DO PARANÁ DE ENSINO LTDA - 

UNOPAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLORENTINO APARECIDO 

MARTINS - OAB:9659/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Luiz Bermejo - 

OAB:44.952

 DEFERE-SE a inversão do ônus probatório, objetivando restabelecer a 

igualdade e o equilíbrio, conforme artigo 6 , inciso VIII, do Código de Defesa 

do Consumidor.II DA CONTIUNUAÇÃO PROCESSUALAssim, superado os 

pontos acima citados, continua-se.Não é caso de julgamento antecipado 

(arts. 354 a 356 do CPC), por haver necessidade de atividade 

probatória.Sendo assim, delimitam-se as seguintes questões fáticas sobre 

as quais recairá a atividade probatória:ØA responsabilidade da 

requerida;ØAs próprias questões de mérito.Por isso, SANEADO está o 

processo (art. 357 do CPC).No mais, à SECRETARIA para:1.INTIMAR as 

partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, informem se pretendem 

produzir outras provas, especificando-as, ou se desejam o julgamento 

antecipado, no mesmo prazo;2.Salienta-se que o silêncio acarretará o 

julgamento antecipado da lide;3.Certificado o decurso de prazo, com ou 

sem manifestação, conclusos.CONSIGNE-SE que deve ser indicada 

objetivamente a finalidade e pertinência das provas, atentando-se ao 

disposto no artigo 370, parágrafo único, do Código de Processo 

Civi l . Int imar. Cumprir .  Serve cópia do presente como 

MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a celeridade processual 

pretendida.Cotriguaçu/MT, 15 de dezembro de 2017.Dante Rodrigo Aranha 

da SilvaJuiz Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 63102 Nr: 1426-10.2013.811.0099

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCIELE ALESSIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIÃO NORTE DO PARANÁ DE ENSINO LTDA - 

UNOPAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLORENTINO APARECIDO 

MARTINS - OAB:9659/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Luiz Bermejo - 

OAB:44.952

 DEFERE-SE a inversão do ônus probatório, objetivando restabelecer a 

igualdade e o equilíbrio, conforme artigo 6 , inciso VIII, do Código de Defesa 

do Consumidor.II DA CONTIUNUAÇÃO PROCESSUALAssim, superado os 

pontos acima citados, continua-se.Não é caso de julgamento antecipado 

(arts. 354 a 356 do CPC), por haver necessidade de atividade 

probatória.Sendo assim, delimitam-se as seguintes questões fáticas sobre 

as quais recairá a atividade probatória:ØA responsabilidade da 

requerida;ØAs próprias questões de mérito.Por isso, SANEADO está o 

processo (art. 357 do CPC).No mais, à SECRETARIA para:1.INTIMAR as 

partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, informem se pretendem 

produzir outras provas, especificando-as, ou se desejam o julgamento 

antecipado, no mesmo prazo;2.Salienta-se que o silêncio acarretará o 

julgamento antecipado da lide;3.Certificado o decurso de prazo, com ou 

sem manifestação, conclusos.CONSIGNE-SE que deve ser indicada 

objetivamente a finalidade e pertinência das provas, atentando-se ao 

disposto no artigo 370, parágrafo único, do Código de Processo 

Civi l . Int imar. Cumprir .  Serve cópia do presente como 

MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a celeridade processual 

pretendida.Cotriguaçu/MT, 15 de dezembro de 2017.Dante Rodrigo Aranha 

da SilvaJuiz Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 63105 Nr: 1429-62.2013.811.0099

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VIVIANE ROCHA SIQUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIÃO NORTE DO PARANÁ DE ENSINO LTDA - 

UNOPAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLORENTINO APARECIDO 

MARTINS - OAB:9659/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Luiz Bermejo - 

OAB:44.952

 DEFERE-SE a inversão do ônus probatório, objetivando restabelecer a 

igualdade e o equilíbrio, conforme artigo 6 , inciso VIII, do Código de Defesa 

do Consumidor.II DA CONTIUNUAÇÃO PROCESSUALAssim, superado os 

pontos acima citados, continua-se.Não é caso de julgamento antecipado 

(arts. 354 a 356 do CPC), por haver necessidade de atividade 

probatória.Sendo assim, delimitam-se as seguintes questões fáticas sobre 

as quais recairá a atividade probatória:ØA responsabilidade da 

requerida;ØAs próprias questões de mérito.Por isso, SANEADO está o 

processo (art. 357 do CPC).No mais, à SECRETARIA para:1.INTIMAR as 

partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, informem se pretendem 

produzir outras provas, especificando-as, ou se desejam o julgamento 

antecipado, no mesmo prazo;2.Salienta-se que o silêncio acarretará o 

julgamento antecipado da lide;3.Certificado o decurso de prazo, com ou 

sem manifestação, conclusos.CONSIGNE-SE que deve ser indicada 

objetivamente a finalidade e pertinência das provas, atentando-se ao 

disposto no artigo 370, parágrafo único, do Código de Processo 

Civi l . Int imar. Cumprir .  Serve cópia do presente como 

MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a celeridade processual 

pretendida.Cotriguaçu/MT, 15 de dezembro de 2017.Dante Rodrigo Aranha 

da SilvaJuiz Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 64210 Nr: 967-71.2014.811.0099

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDUARDA LONGO ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIÃO NORTE DO PARANÁ DE ENSINO LTDA - 

UNOPAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLORENTINO APARECIDO 

MARTINS - OAB:9659/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Flavia Almeida Moura Di 

Latella - OAB:109.730, Marcelo Tostes de Castro Maia - OAB:63.440

 DEFERE-SE a inversão do ônus probatório, objetivando restabelecer a 

igualdade e o equilíbrio, conforme artigo 6 , inciso VIII, do Código de Defesa 

do Consumidor.II DA CONTIUNUAÇÃO PROCESSUALAssim, superado os 

pontos acima citados, continua-se.Não é caso de julgamento antecipado 

(arts. 354 a 356 do CPC), por haver necessidade de atividade 

probatória.Sendo assim, delimitam-se as seguintes questões fáticas sobre 

as quais recairá a atividade probatória:ØA responsabilidade da 

requerida;ØAs próprias questões de mérito.Por isso, SANEADO está o 

processo (art. 357 do CPC).No mais, à SECRETARIA para:1.INTIMAR as 

partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, informem se pretendem 

produzir outras provas, especificando-as, ou se desejam o julgamento 
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antecipado, no mesmo prazo;2.Salienta-se que o silêncio acarretará o 

julgamento antecipado da lide;3.Certificado o decurso de prazo, com ou 

sem manifestação, conclusos.CONSIGNE-SE que deve ser indicada 

objetivamente a finalidade e pertinência das provas, atentando-se ao 

disposto no artigo 370, parágrafo único, do Código de Processo 

Civi l . Int imar. Cumprir .  Serve cópia do presente como 

MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a celeridade processual 

pretendida.Cotriguaçu/MT, 15 de dezembro de 2017.Dante Rodrigo Aranha 

da SilvaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 60859 Nr: 592-41.2012.811.0099

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GISLENE NARESSI BAMBERG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIÃO NORTE DO PARANÁ DE ENSINO LTDA - 

UNOPAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLORENTINO APARECIDO 

MARTINS - OAB:9659/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Flavia Almeida Moura Di 

Latella - OAB:109.730, Marcelo Tostes de Castro Maia - OAB:63.440

 Vistos...

Incialmente, constata-se que foi realizada audiência para a tentativa de 

conciliação entre as partes, sem êxito.

Por outro lado, verifica-se que, ante o pedido de denunciação à lide, foi 

determinada a citação do denunciado para contestar dentro do prazo 

legal.

 O endereço da denunciada à lide foi informado pela parte-requerida, 

sendo: Rua Projetada B, n. 85, Lote LP, Quadra 01, Sala 01, município de 

Alta Floresta/MT.

Por isso, à SECRETARIA PARA:

1. CITAR a denunciada à lide no endereço indicado para que, no prazo de 

15 (dias), apresente resposta (inclusive contestação), atentando-se ao 

disposto no art. 344, do CPC;

2. Caso não seja citada em decorrência do endereço, INTIMAR a 

parte-requerida para se manifestar, informando um novo ou requer o que 

de direito, isto no prazo de 30 (trinta) dias;

3. Caso citada no endereço, a denunciada à lide contestar, INTIMAR a 

parte-requerente para impugnar;

4. Caso seja revel a denunciada (art. 128, II, do CPC), INTIMAR o 

denunciante;

5. Após a impugnação à contestação ou manifestação do denunciante, 

conclusos para saneamento do feito;

Intimar. Cumprir.

 Serve cópia do presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, 

considerando a celeridade processual pretendida.

Cotriguaçu/MT, 13 de dezembro de 2017.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 60860 Nr: 593-26.2012.811.0099

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIDIANE TEREZINHA CAMARGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIÃO NORTE DO PARANÁ DE ENSINO LTDA - 

UNOPAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLORENTINO APARECIDO 

MARTINS - OAB:9659/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Flavia Almeida Moura Di 

Latella - OAB:109.730, Marcelo Tostes de Castro Maia - OAB:63.440

 Vistos...

Incialmente, constata-se que foi realizada audiência para a tentativa de 

conciliação entre as partes, sem êxito.

Por outro lado, verifica-se que, ante o pedido de denunciação à lide, foi 

determinada a citação do denunciado para contestar dentro do prazo 

legal.

 O endereço da denunciada à lide foi informado pela parte-requerida, 

sendo: Rua Projetada B, n. 85, Lote LP, Quadra 01, Sala 01, município de 

Alta Floresta/MT.

Por isso, à SECRETARIA PARA:

1. CITAR a denunciada à lide no endereço indicado para que, no prazo de 

15 (dias), apresente resposta (inclusive contestação), atentando-se ao 

disposto no art. 344, do CPC;

2. Caso não seja citada em decorrência do endereço, INTIMAR a 

parte-requerida para se manifestar, informando um novo ou requer o que 

de direito, isto no prazo de 30 (trinta) dias;

3. Caso citada no endereço, a denunciada à lide contestar, INTIMAR a 

parte-requerente para impugnar;

4. Caso seja revel a denunciada (art. 128, II, do CPC), INTIMAR o 

denunciante;

5. Após a impugnação à contestação ou manifestação do denunciante, 

conclusos para saneamento do feito;

Intimar. Cumprir.

 Serve cópia do presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, 

considerando a celeridade processual pretendida.

Cotriguaçu/MT, 13 de dezembro de 2017.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 60861 Nr: 594-11.2012.811.0099

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEDA PEREIRA SOUZA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIÃO NORTE DO PARANÁ DE ENSINO LTDA - 

UNOPAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLORENTINO APARECIDO 

MARTINS - OAB:9659/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Luiz Bermejo - 

OAB:44.952

 DEFERE-SE a inversão do ônus probatório, objetivando restabelecer a 

igualdade e o equilíbrio, conforme artigo 6 , inciso VIII, do Código de Defesa 

do Consumidor.II DA CONTIUNUAÇÃO PROCESSUALAssim, superado os 

pontos acima citados, continua-se.Não é caso de julgamento antecipado 

(arts. 354 a 356 do CPC), por haver necessidade de atividade 

probatória.Sendo assim, delimitam-se as seguintes questões fáticas sobre 

as quais recairá a atividade probatória:ØA responsabilidade da 

requerida;ØAs próprias questões de mérito.Por isso, SANEADO está o 

processo (art. 357 do CPC).No mais, à SECRETARIA para:1.INTIMAR as 

partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, informem se pretendem 

produzir outras provas, especificando-as, ou se desejam o julgamento 

antecipado, no mesmo prazo;2.Salienta-se que o silêncio acarretará o 

julgamento antecipado da lide;3.Certificado o decurso de prazo, com ou 

sem manifestação, conclusos.CONSIGNE-SE que deve ser indicada 

objetivamente a finalidade e pertinência das provas, atentando-se ao 

disposto no artigo 370, parágrafo único, do Código de Processo 

Civi l . Int imar. Cumprir .  Serve cópia do presente como 

MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a celeridade processual 

pretendida.Cotriguaçu/MT, 15 de dezembro de 2017.Dante Rodrigo Aranha 

da SilvaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 60864 Nr: 597-63.2012.811.0099

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIANA SILVA SANTIAGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIÃO NORTE DO PARANÁ DE ENSINO LTDA - 

UNOPAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLORENTINO APARECIDO 

MARTINS - OAB:9659/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Luiz Bermejo - 

OAB:44.952, Flavia Almeida Moura Di Latella - OAB:109.730

 Vistos...

Incialmente, constata-se que foi realizada audiência para a tentativa de 

conciliação entre as partes, sem êxito.

Por outro lado, verifica-se que, ante o pedido de denunciação à lide, foi 

determinada a citação do denunciado para contestar dentro do prazo 

legal.

 O endereço da denunciada à lide foi informado pela parte-requerida, 
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sendo: Rua Projetada B, n. 85, Lote LP, Quadra 01, Sala 01, município de 

Alta Floresta/MT.

Por isso, à SECRETARIA PARA:

1. CITAR a denunciada à lide no endereço indicado para que, no prazo de 

15 (dias), apresente resposta (inclusive contestação), atentando-se ao 

disposto no art. 344, do CPC;

2. Caso não seja citada em decorrência do endereço, INTIMAR a 

parte-requerida para se manifestar, informando um novo ou requer o que 

de direito, isto no prazo de 30 (trinta) dias;

3. Caso citada no endereço, a denunciada à lide contestar, INTIMAR a 

parte-requerente para impugnar;

4. Caso seja revel a denunciada (art. 128, II, do CPC), INTIMAR o 

denunciante;

5. Após a impugnação à contestação ou manifestação do denunciante, 

conclusos para saneamento do feito;

Intimar. Cumprir.

 Serve cópia do presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, 

considerando a celeridade processual pretendida.

Cotriguaçu/MT, 13 de dezembro de 2017.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 60866 Nr: 599-33.2012.811.0099

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVANDRO MAZZOCHIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIÃO NORTE DO PARANÁ DE ENSINO LTDA - 

UNOPAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLORENTINO APARECIDO 

MARTINS - OAB:9659/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Luiz Bermejo - 

OAB:44.952

 DEFERE-SE a inversão do ônus probatório, objetivando restabelecer a 

igualdade e o equilíbrio, conforme artigo 6 , inciso VIII, do Código de Defesa 

do Consumidor.II DA CONTIUNUAÇÃO PROCESSUALAssim, superado os 

pontos acima citados, continua-se.Não é caso de julgamento antecipado 

(arts. 354 a 356 do CPC), por haver necessidade de atividade 

probatória.Sendo assim, delimitam-se as seguintes questões fáticas sobre 

as quais recairá a atividade probatória:ØA responsabilidade da 

requerida;ØAs próprias questões de mérito.Por isso, SANEADO está o 

processo (art. 357 do CPC).No mais, à SECRETARIA para:1.INTIMAR as 

partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, informem se pretendem 

produzir outras provas, especificando-as, ou se desejam o julgamento 

antecipado, no mesmo prazo;2.Salienta-se que o silêncio acarretará o 

julgamento antecipado da lide;3.Certificado o decurso de prazo, com ou 

sem manifestação, conclusos.CONSIGNE-SE que deve ser indicada 

objetivamente a finalidade e pertinência das provas, atentando-se ao 

disposto no artigo 370, parágrafo único, do Código de Processo 

Civi l . Int imar. Cumprir .  Serve cópia do presente como 

MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a celeridade processual 

pretendida.Cotriguaçu/MT, 15 de dezembro de 2017.Dante Rodrigo Aranha 

da SilvaJuiz Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 60868 Nr: 601-03.2012.811.0099

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PATRICIA ALVES DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIÃO NORTE DO PARANÁ DE ENSINO LTDA - 

UNOPAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLORENTINO APARECIDO 

MARTINS - OAB:9659/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Luiz Bermejo - 

OAB:44.952

 DEFERE-SE a inversão do ônus probatório, objetivando restabelecer a 

igualdade e o equilíbrio, conforme artigo 6 , inciso VIII, do Código de Defesa 

do Consumidor.II DA CONTIUNUAÇÃO PROCESSUALAssim, superado os 

pontos acima citados, continua-se.Não é caso de julgamento antecipado 

(arts. 354 a 356 do CPC), por haver necessidade de atividade 

probatória.Sendo assim, delimitam-se as seguintes questões fáticas sobre 

as quais recairá a atividade probatória:ØA responsabilidade da 

requerida;ØAs próprias questões de mérito.Por isso, SANEADO está o 

processo (art. 357 do CPC).No mais, à SECRETARIA para:1.INTIMAR as 

partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, informem se pretendem 

produzir outras provas, especificando-as, ou se desejam o julgamento 

antecipado, no mesmo prazo;2.Salienta-se que o silêncio acarretará o 

julgamento antecipado da lide;3.Certificado o decurso de prazo, com ou 

sem manifestação, conclusos.CONSIGNE-SE que deve ser indicada 

objetivamente a finalidade e pertinência das provas, atentando-se ao 

disposto no artigo 370, parágrafo único, do Código de Processo 

Civi l . Int imar. Cumprir .  Serve cópia do presente como 

MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a celeridade processual 

pretendida.Cotriguaçu/MT, 15 de dezembro de 2017.Dante Rodrigo Aranha 

da SilvaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 60905 Nr: 638-30.2012.811.0099

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELOISA APARECIDA MATOS SCHERBACH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIÃO NORTE DO PARANÁ DE ENSINO LTDA - 

UNOPAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLORENTINO APARECIDO 

MARTINS - OAB:9659/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Flavia Almeida Moura Di 

Latella - OAB:109.730, Marcelo Tostes de Castro Maia - OAB:63.440

 Vistos...

Incialmente, constata-se que foi realizada audiência para a tentativa de 

conciliação entre as partes, sem êxito.

Por outro lado, verifica-se que, ante o pedido de denunciação à lide, foi 

determinada a citação do denunciado para contestar dentro do prazo 

legal.

 O endereço da denunciada à lide foi informado pela parte-requerida, 

sendo: Rua Projetada B, n. 85, Lote LP, Quadra 01, Sala 01, município de 

Alta Floresta/MT.

Por isso, à SECRETARIA PARA:

1. CITAR a denunciada à lide no endereço indicado para que, no prazo de 

15 (dias), apresente resposta (inclusive contestação), atentando-se ao 

disposto no art. 344, do CPC;

2. Caso não seja citada em decorrência do endereço, INTIMAR a 

parte-requerida para se manifestar, informando um novo ou requer o que 

de direito, isto no prazo de 30 (trinta) dias;

3. Caso citada no endereço, a denunciada à lide contestar, INTIMAR a 

parte-requerente para impugnar;

4. Caso seja revel a denunciada (art. 128, II, do CPC), INTIMAR o 

denunciante;

5. Após a impugnação à contestação ou manifestação do denunciante, 

conclusos para saneamento do feito;

Intimar. Cumprir.

 Serve cópia do presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, 

considerando a celeridade processual pretendida.

Cotriguaçu/MT, 13 de dezembro de 2017.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 63099 Nr: 1424-40.2013.811.0099

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALINE ANTONIA SCHOENBERGER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIÃO NORTE DO PARANÁ DE ENSINO LTDA - 

UNOPAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLORENTINO APARECIDO 

MARTINS - OAB:9659/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Luiz Bermejo - 

OAB:44.952

 , DEFERE-SE a inversão do ônus probatório, objetivando restabelecer a 

igualdade e o equilíbrio, conforme artigo 6 , inciso VIII, do Código de Defesa 

do Consumidor.II DA CONTIUNUAÇÃO PROCESSUALAssim, superado os 
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pontos acima citados, continua-se.Não é caso de julgamento antecipado 

(arts. 354 a 356 do CPC), por haver necessidade de atividade 

probatória.Sendo assim, delimitam-se as seguintes questões fáticas sobre 

as quais recairá a atividade probatória:ØA responsabilidade da 

requerida;ØAs próprias questões de mérito.Por isso, SANEADO está o 

processo (art. 357 do CPC).No mais, à SECRETARIA para:1.INTIMAR as 

partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, informem se pretendem 

produzir outras provas, especificando-as, ou se desejam o julgamento 

antecipado, no mesmo prazo;2.Salienta-se que o silêncio acarretará o 

julgamento antecipado da lide;3.Certificado o decurso de prazo, com ou 

sem manifestação, conclusos.CONSIGNE-SE que deve ser indicada 

objetivamente a finalidade e pertinência das provas, atentando-se ao 

disposto no artigo 370, parágrafo único, do Código de Processo 

Civi l . Int imar. Cumprir .  Serve cópia do presente como 

MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a celeridade processual 

pretendida.Cotriguaçu/MT, 15 de dezembro de 2017.Dante Rodrigo Aranha 

da SilvaJuiz Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 63103 Nr: 1427-92.2013.811.0099

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: THAISA BRAMBILA BRUCHEZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIÃO NORTE DO PARANÁ DE ENSINO LTDA - 

UNOPAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLORENTINO APARECIDO 

MARTINS - OAB:9659/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Luiz Bermejo - 

OAB:44.952

 DEFERE-SE a inversão do ônus probatório, objetivando restabelecer a 

igualdade e o equilíbrio, conforme artigo 6 , inciso VIII, do Código de Defesa 

do Consumidor.II DA CONTIUNUAÇÃO PROCESSUALAssim, superado os 

pontos acima citados, continua-se.Não é caso de julgamento antecipado 

(arts. 354 a 356 do CPC), por haver necessidade de atividade 

probatória.Sendo assim, delimitam-se as seguintes questões fáticas sobre 

as quais recairá a atividade probatória:ØA responsabilidade da 

requerida;ØAs próprias questões de mérito.Por isso, SANEADO está o 

processo (art. 357 do CPC).No mais, à SECRETARIA para:1.INTIMAR as 

partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, informem se pretendem 

produzir outras provas, especificando-as, ou se desejam o julgamento 

antecipado, no mesmo prazo;2.Salienta-se que o silêncio acarretará o 

julgamento antecipado da lide;3.Certificado o decurso de prazo, com ou 

sem manifestação, conclusos.CONSIGNE-SE que deve ser indicada 

objetivamente a finalidade e pertinência das provas, atentando-se ao 

disposto no artigo 370, parágrafo único, do Código de Processo 

Civi l . Int imar. Cumprir .  Serve cópia do presente como 

MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a celeridade processual 

pretendida.Cotriguaçu/MT, 15 de dezembro de 2017.Dante Rodrigo Aranha 

da SilvaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 63104 Nr: 1428-77.2013.811.0099

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DENISE PAVAN BRAMBILA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIÃO NORTE DO PARANÁ DE ENSINO LTDA - 

UNOPAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLORENTINO APARECIDO 

MARTINS - OAB:9659/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Flavia Almeida Moura Di 

Latella - OAB:109.730

 Vistos...

Incialmente, constata-se que foi realizada audiência para a tentativa de 

conciliação entre as partes, sem êxito.

Por outro lado, verifica-se que, ante o pedido de denunciação à lide, foi 

determinada a citação do denunciado para contestar dentro do prazo 

legal.

 O endereço da denunciada à lide foi informado pela parte-requerida, 

sendo: Rua Projetada B, n. 85, Lote LP, Quadra 01, Sala 01, município de 

Alta Floresta/MT.

Por isso, à SECRETARIA PARA:

1. CITAR a denunciada à lide no endereço indicado para que, no prazo de 

15 (dias), apresente resposta (inclusive contestação), atentando-se ao 

disposto no art. 344, do CPC;

2. Caso não seja citada em decorrência do endereço, INTIMAR a 

parte-requerida para se manifestar, informando um novo ou requer o que 

de direito, isto no prazo de 30 (trinta) dias;

3. Caso citada no endereço, a denunciada à lide contestar, INTIMAR a 

parte-requerente para impugnar;

4. Caso seja revel a denunciada (art. 128, II, do CPC), INTIMAR o 

denunciante;

5. Após a impugnação à contestação ou manifestação do denunciante, 

conclusos para saneamento do feito;

Intimar. Cumprir.

 Serve cópia do presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, 

considerando a celeridade processual pretendida.

Cotriguaçu/MT, 13 de dezembro de 2017.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 64212 Nr: 969-41.2014.811.0099

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA HELENA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIÃO NORTE DO PARANÁ DE ENSINO LTDA - 

UNOPAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLORENTINO APARECIDO 

MARTINS - OAB:9659/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Luiz Bermejo - 

OAB:44.952, Flavia Almeida Moura Di Latella - OAB:109.730

 Vistos...

Incialmente, constata-se que foi realizada audiência para a tentativa de 

conciliação entre as partes, sem êxito.

Por outro lado, verifica-se que, ante o pedido de denunciação à lide, foi 

determinada a citação do denunciado para contestar dentro do prazo 

legal.

 O endereço da denunciada à lide foi informado pela parte-requerida, 

sendo: Rua Projetada B, n. 85, Lote LP, Quadra 01, Sala 01, município de 

Alta Floresta/MT.

Por isso, à SECRETARIA PARA:

1. CITAR a denunciada à lide no endereço indicado para que, no prazo de 

15 (dias), apresente resposta (inclusive contestação), atentando-se ao 

disposto no art. 344, do CPC;

2. Caso não seja citada em decorrência do endereço, INTIMAR a 

parte-requerida para se manifestar, informando um novo ou requer o que 

de direito, isto no prazo de 30 (trinta) dias;

3. Caso citada no endereço, a denunciada à lide contestar, INTIMAR a 

parte-requerente para impugnar;

4. Caso seja revel a denunciada (art. 128, II, do CPC), INTIMAR o 

denunciante;

5. Após a impugnação à contestação ou manifestação do denunciante, 

conclusos para saneamento do feito;

Intimar. Cumprir.

 Serve cópia do presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, 

considerando a celeridade processual pretendida.

Cotriguaçu/MT, 13 de dezembro de 2017.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz Substituto

Comarca de Dom Aquino

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 11373 Nr: 1215-14.2009.811.0034

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Tereza Silva Fernandes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudinez da Silva Pinto Júnior 

- OAB:8143-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Eduardo de Carvalho 

Costa - Procurador Federal do INSS - OAB:

 VISTO,

 Cuida-se de execução de sentença movida por TEREZA SILVA 

FERNANDES em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS, ambos devidamente qualificados nos autos em epígrafe.

O título executivo (acordão) está acostado às fls. 110/111, sendo que a 

parte executada, devidamente intimada acerca do cumprimento de 

sentença, opôs embargos à execução, os quais foram julgados, cuja 

cópia da sentença fora transladada para estes autos e encartada às fls. 

143/143v.

Consectário lógico, as requisições de pagamento foram expedidas às fls. 

153/154v, sendo os respectivos valores depositados em conta 

remunerada, conforme informado posteriormente.

Adiante, expediram-se os alvarás para levantamento dos valores, os 

quais foram repassados à parte exequente, consoante recibo de fls. 195.

Os autos vieram-me conclusos.

É o relato do essencial.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Analisando os autos vislumbra-se que a autarquia executada realizou o 

depósito dos valores devidos, os quais foram levantados e repassados à 

parte exequente, consoante recibo encartado aos autos (fls. 195).

De fato, tendo havido o pagamento integral do débito pelo executado, 

conforme informado, a pretensão da parte exequente fora satisfeita, não 

restando alternativa a não ser extinguir o feito neste ponto, senão 

vejamos:

 “Art. 924. Extingue-se a execução quando:

 I – a petição inicial for indeferida;

II – a obrigação for satisfeita;

III – o executado obtiver, por qualquer outro meio, a extinção total da 

dívida;

IV – o exequente renunciar ao crédito;

V – ocorrer a prescrição intercorrente”.

Dessa forma, ante o integral cumprimento da obrigação, JULGO EXTINTO o 

presente feito, no tocante à execução inicial, consoante regra ínsita ao 

artigo 924, II, do Novo Código Processual Civil.

P.R.I.

 Com o trânsito em julgado, REMETAM-SE os autos ao arquivo com as 

baixas e anotações de praxe.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 9789 Nr: 896-80.2008.811.0034

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nilton Mendonça de Vasconcelos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jefferson Aparecido Pozza 

Favaro - OAB:233.345, João Paulo Carvalho Feitosa - OAB:10.236

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Léa Émile Maciel Jorge de 

Souza - Procuradora Federal do Inss - OAB:

 VISTO,

 Cuida-se de execução de sentença movida por NILTON MENDONÇA 

VASCONCELOS em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS, ambos devidamente qualificados nos autos em epígrafe.

O título executivo (acordão) está acostado às fls. 147/148, sendo que a 

parte executada, devidamente intimada acerca do cumprimento de 

sentença, opôs embargos à execução, os quais foram julgados, cuja 

cópia da sentença fora transladada para estes autos e encartada às fls. 

165/167.

Consectário lógico, as requisições de pagamento foram expedidas às fls. 

191/192, sendo os respectivos valores depositados em conta 

remunerada, conforme informado posteriormente.

Adiante, expediram-se os alvarás para levantamento dos valores, os 

quais foram repassados à parte exequente, consoante informando às fls. 

205/206v.

Os autos vieram-me conclusos.

É o relato do essencial.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Analisando os autos vislumbra-se que a autarquia executada realizou o 

depósito dos valores devidos, os quais foram levantados e repassados à 

parte exequente, consoante informado às fls. 205/206v.

De fato, tendo havido o pagamento integral do débito pelo executado, 

conforme informado, a pretensão da parte exequente fora satisfeita, não 

restando alternativa a não ser extinguir o feito neste ponto, senão 

vejamos:

 “Art. 924. Extingue-se a execução quando:

 I – a petição inicial for indeferida;

II – a obrigação for satisfeita;

III – o executado obtiver, por qualquer outro meio, a extinção total da 

dívida;

IV – o exequente renunciar ao crédito;

V – ocorrer a prescrição intercorrente”.

Dessa forma, ante o integral cumprimento da obrigação, JULGO EXTINTO o 

presente feito, no tocante à execução inicial, consoante regra ínsita ao 

artigo 924, II, do Novo Código Processual Civil.

P.R.I.

 Com o trânsito em julgado, REMETAM-SE os autos ao arquivo com as 

baixas e anotações de praxe.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 11873 Nr: 468-30.2010.811.0034

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elias Getulio da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - 

Rondonópolis-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dércio Lupiano de Assis Filho - 

OAB:12466/AMT, Sandra Mara de Lima Rigo - OAB:13090-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Oldack Alves da Silva Neto - 

Procurador Federal do INSS - OAB:

 VISTO,

DEFIRO o pedido de fls. 204/205.

Por conseguinte, EXPEÇAM-SE os competentes alvarás para transferência 

dos valores depositados às fls. 198/199 à conta bancária informada às 

fls. 204, observando-se que o expediente relativo aos honorários 

sucumbenciais deverá constar em nome do advogado subscritor do 

pedido e, aquele afeto à verba remanescente em nome da parte 

exequente.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 12227 Nr: 823-40.2010.811.0034

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francisca Maria da Conceição

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flávia Penha Oliveira Dias 

Cardoso - OAB:12617-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Eduardo de Carvalho 

Costa - Procurador Federal do INSS - OAB:

 VISTO,

Considerando a concordância pelo instituto executado (fls. 186), 

HOMOLOGO os cálculos apresentados às fls. 176/177 e, por consectário 

lógico, DETERMINO sejam expedidos os Ofícios Requisitórios de Pequeno 

Valor (RPV), ou Precatório Requisitório, se o caso, nos termos do art. 443 

e seguintes da CNGC/MT, e observando as determinações da Resolução 

168/2011 do CJF, instruindo-o com os documentos necessários, 

encaminhando ao E. Tribunal Regional Federal da 1ª Região.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Às providências.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 12489 Nr: 164-94.2011.811.0034

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flávia Penha Oliveira Dias 

Cardoso - OAB:12617-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Oldack Alves da Silva Neto - 

Procurador Federal do INSS - OAB:

 VISTO,

Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL em face de JOSÉ DOS 

SANTOS, ambos devidamente qualificados nos autos.

Preenchidos os requisitos legais, RECEBO a impugnação ao cumprimento 

de sentença.

Ainda, CONCEDO o efeito suspensivo, porquanto este ser inerente ao 

procedimento seguido nestes autos.

Destarte, INTIME-SE a parte exequente para, em 15 (quinze) dias, 

responder à presente impugnação.

Após, CONCLUSOS para análise e decisão.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 36437 Nr: 1428-44.2014.811.0034

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Panamericano S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LINEU CARLOS GABRIEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Lídio Alves dos Santos - 

OAB:20853-A, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Chernenko do Nascimento 

Coutinho - OAB:17.553/0, Renato Dias Coutinho Neto - OAB:11003-A

 Nos Termos da legislação vigente e do Provimento n° 56/2007 - CGJ, 

IMPULSIONO estes autos para a INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE para, no 

prazo de 5 (cinco) dias, efetuar o pagamento da diligência do Oficial de 

Justiça, conforme preceitua a tabela, devendo, para tanto, ser emitida a 

guia de pagamento no "site" do Tribunal de Justiça de Mato Groso 

(www.tjmt.jus.br), em emissão de guia "on line" (diligência, emissão de 

guia de diligência), devendo comprovar nos autos o pagamento.

No mais, consigno que permanecendo a parte inerte, após devidamente 

intimada, será a presente Carta Precatória devolvida independente de 

cumprimento, conforme determina o item 2.7.5 da CNGC-MT.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 267 Nr: 5-16.1995.811.0034

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELSON GIOPATO E S/ M/ONEIDA Mª C.GIOPATO E 

OUTROS, Matilde Spanholo Montanher, Espólio de Angelo Montanher rep/ 

por Matilde Spagnolo Montanher

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE JOAQUIM AUGUSTO DE 

OLIVEIRA, AGROPECUARIA ANCHIETA, HELOISA ALBUQUERQUE DE 

OLIVEIRA, PAULO AUGUSTO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ ROBERTO OBERSTEINER - 

OAB:2658, Maria Isabel Della Valle Obersteiner - OAB:5461-B, 

Sandra Roberta Montanher Brescovici - OAB:7366/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evaldo Rezende Fernandes - 

OAB:3610/MT, Haroldo de Moraes Júnior - OAB:6208

 Diante do exposto, DECRETO A NULIDADE da penhora online que recaiu 

sobre os numerários depositados na conta da executada HELOÍSA 

ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA, na importância de R$ 16.724,86 (dezesseis 

mil, setecentos e vinte e quatro reais e oitenta e seis centavos), em face 

da impenhorabilidade de valores percebidos de aposentadoria depositada 

em conta correte, nos termos do art. 833, IV, do novo Código de Processo 

Civil.Por consectário lógico, DETERMINO a liberação do valor constrito, 

mediante alvará, haja vista que os valores encontram-se vinculados a este 

processo na conta única do TJMT, devendo a executada ser intimada para 

que manifeste se deseja que a quantia seja restituída para aquela conta 

cujos extratos foram anexados aos autos, ou outra, devendo, então, 

informar os dados respectivos para a perfectibilização da providência.Por 

outro lado, tem-se que o direito da parte exequente deve ser 

satisfeito.Assim, INTIME-SE a exequente para que, no prazo legal, indique 

outros bens penhoráveis dos executados, observando o contido na 

decisão de fls. 1.043/1.044, sob pena de extinção e arquivamento dos 

autos.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 6012 Nr: 175-36.2005.811.0034

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO MOREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLÁUDIA AQUINO DE OLIVEIRA - 

OAB:7230, Fabiano Goda - OAB:7188, Roseni Aparecida Farinacio - 

OAB:4747

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Álvaro Marçal Mendonça - 

Procurador Federal do INSS - OAB:3247

 VISTO,

Considerando o teor do petitório de fls. 131, RETORNEM os autos ao 

arquivo, com as baixas e anotações de praxe.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 9219 Nr: 322-57.2008.811.0034

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Anadir Ferreira da Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLÁUDIA AQUINO DE OLIVEIRA - 

OAB:7230, Fabiano Goda - OAB:7188

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renata Cordeiro Uchoa 

Florencio - Procurador Federal - Inss - OAB:

 VISTO,

 Cuida-se de execução de sentença movida por ANADIR FERREIRA DA 

COSTA em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, 

ambos devidamente qualificados nos autos em epígrafe.

O título executivo (acordão) está acostado às fls. 179, sendo que a parte 

executada, devidamente intimada acerca do cumprimento de sentença, 

opôs embargos à execução, os quais foram julgados, cuja cópia da 

sentença fora transladada para estes autos e encartada às fls. 195/196.

Consectário lógico, as requisições de pagamento foram expedidas às fls. 

201/202v, sendo os respectivos valores depositados em conta 

remunerada, conforme informado posteriormente.

Adiante, expediram-se os alvarás para levantamento dos valores, os 

quais foram repassados à parte exequente, consoante informando às fls. 

216.

Os autos vieram-me conclusos.

É o relato do essencial.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Analisando os autos vislumbra-se que a autarquia executada realizou o 

depósito dos valores devidos, os quais foram levantados e repassados à 

parte exequente, consoante informado às fls. 216.

De fato, tendo havido o pagamento integral do débito pelo executado, 

conforme informado, a pretensão da parte exequente fora satisfeita, não 

restando alternativa a não ser extinguir o feito neste ponto, senão 

vejamos:

 “Art. 924. Extingue-se a execução quando:

 I – a petição inicial for indeferida;

II – a obrigação for satisfeita;

III – o executado obtiver, por qualquer outro meio, a extinção total da 

dívida;

IV – o exequente renunciar ao crédito;

V – ocorrer a prescrição intercorrente”.

Dessa forma, ante o integral cumprimento da obrigação, JULGO EXTINTO o 
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presente feito, no tocante à execução inicial, consoante regra ínsita ao 

artigo 924, II, do Novo Código Processual Civil.

P.R.I.

 Com o trânsito em julgado, REMETAM-SE os autos ao arquivo com as 

baixas e anotações de praxe.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 9774 Nr: 871-67.2008.811.0034

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Delmar Sousa Rocha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jefferson Aparecido Pozza 

Favaro - OAB:233.345, João Paulo Carvalho Feitosa - OAB:10.236

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renata Cordeiro Uchoa 

Florencio - Procurador Federal - Inss - OAB:

 VISTO,

O INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL – INSS apresentou 

exceção de pré-executividade ao cumprimento de sentença intentado por 

DELMAR SOUSA ROCHA, aduzindo em síntese excesso de execução, 

apresentando, para tanto, planilhas de cálculos e demais documentos (fls. 

231/241).

Intimada, a parte exequente comparece aos autos, ocasião em que 

manifesta sua concordância com os cálculos que instruem a inicial, 

requerendo, pois, a homologação destes (fls. 244).

Pois bem.

In casu, alega a impugnante excesso de execução por não ter a parte 

exequente observado os parâmetros estabelecidos na sentença/acórdão.

Instada a se manifestar a parte exequente concordou com o cálculo 

apresentado pelo instituto executado.

 Diante do exposto, HOMOLOGO para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, os cálculos apresentados pelo instituto executado, na importância 

de R$ 115.953,06 (cento e quinze mil, novecentos e cinquenta e três reais 

e seis centavos), referente à implantação do benefício e honorários 

sucumbenciais (fls. 235/236).

 Por corolário lógico, EXPEÇA-SE o Ofício Requisitório de Pequeno Valor 

(RPV), ou, o Precatório Requisitório, se o caso, nos termos do art. 443 e 

seguintes da CNGC/MT, e observando as determinações da Resolução 

168/2011 do CJF, instruindo-o com os documentos necessários, 

encaminhando ao E. Tribunal Regional Federal da 1ª Região.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 12023 Nr: 619-93.2010.811.0034

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eva Maria Marinho de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flávia Penha Oliveira Dias 

Cardoso - OAB:12617-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, INTIME-SE a autarquia ré, na pessoa do chefe da 

Agência de Atendimento de Demandas Judiciais (APSADJ), sita à Av. 

Getúlio Vargas, nº 553, 9º andar, Cuiabá/MT, para que, no prazo 

impreterível de 10 (dez) dias, PROCEDA à implantação do benefício 

previdenciário, devidamente revisado, sob pena de incorrer no crime de 

prevaricação, nos termos do art. 319, do Código Penal.Se decorrido o 

prazo in albis, DETERMINO, desde já, seja extraída cópia dos autos e 

encaminhada ao Ministério Público Federal para as providências 

cabíveis.Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 30293 Nr: 72-82.2012.811.0034

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Clidiomar Rodrigues Galvão

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flávia Penha Oliveira Dias 

Cardoso - OAB:12617-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ivan Viegas Renaux de 

Andrade - Procurador Federal do Inss - OAB:

 Diante do exposto, INTIME-SE a autarquia ré, na pessoa do chefe da 

Agência de Atendimento de Demandas Judiciais (APSADJ), sita à Av. 

Getúlio Vargas, nº 553, 9º andar, Cuiabá/MT, para que, no prazo 

impreterível de 10 (dez) dias, PROCEDA à implantação do benefício 

previdenciário, devidamente revisado, sob pena de incorrer no crime de 

prevaricação, nos termos do art. 319, do Código Penal.Se decorrido o 

prazo in albis, DETERMINO, desde já, seja extraída cópia dos autos e 

encaminhada ao Ministério Público Federal para as providências 

cabíveis.Cumpra-se, expedindo o necessário, com a urgência que o caso 

requer.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 30295 Nr: 74-52.2012.811.0034

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alberto Coimbra Guimarães

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flávia Penha Oliveira Dias 

Cardoso - OAB:12617-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ivan Viegas Renaux de 

Andrade - Procurador Federal do Inss - OAB:

 VISTO,

INTIME-SE o executado para, querendo, apresentar impugnação à 

execução, no prazo de 30 (trinta) dias, na forma que alude o art. 535 do 

NCPC. O expediente deverá se fazer acompanhar do petitório e demais 

documentos necessários.

Decorrido o prazo sem apresentação da impugnação, o que deverá ser 

certificado, ou concordando o executado com o cálculo apresentado pela 

parte autora, HOMOLOGO, desde já, o referido cálculo.

 Após, sendo o crédito inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, em 

conformidade com o art. 17, § 1º da Lei nº 10.259/01 e art. 2º, inciso I da 

Resolução nº 438/05 do Conselho da Justiça Federal, EXPEÇA-SE ofício 

requisitório, via RPV, em duas vias, devendo as vias de requisição ser 

encaminhadas simultaneamente, sendo a primeira ao Presidente do 

Tribunal Regional Federal, que tomará as providências estabelecidas no 

art. 7º da Resolução nº 438/05 e a segunda à entidade devedora 

(Resolução nº 438/05, § § 1º e 2º). Caso o crédito seja superior a 60 

(sessenta salários mínimos), EXPEÇA-SE precatório.

Sem prejuízo, OFICIE-SE à Agência de Atendimento de Demandas Judiciais 

(APSADJ) para que, no prazo de 30 (trinta) dias, proceda à implantação 

do benefício previdenciário em favor da parte exequente, sob pena de 

incorrer em multa diária que, desde já, arbitro em R$ 100,00 (cem reais).

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 33534 Nr: 215-03.2014.811.0034

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Efigenia Maria Teixeira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - 

Rondonópolis-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudinez da Silva Pinto Júnior 

- OAB:8143-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JANRIÊ RODRIGUES RECK - 

PROCURADOR FEDERAL DO INSS - OAB:

 Diante do exposto, DEFIRO o pedido de habilitação dos herdeiros de 

EFIGENIA MARIA TEIXEIRA e, por corolário, DETERMINO o prosseguindo do 

feito, devendo, pois, o causídico peticionante comprovar, no prazo máximo 

de 15 (quinze) dias, o repasse da cota-parte de cada sucessor dos 

valores por ele já levantados nestes autos.Após, CONCLUSOS para 

análise e deliberação cabível. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 5297 Nr: 505-04.2003.811.0034
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 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ DONIZETE ALVES DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ADELAR DAL PISSOL - 

OAB:2838/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jussara Beatriz Oliveira de 

Oliveira - Procuradora Federal do INSS - OAB:3650

 VISTO,

Considerando que já foi expedido o competente alvará de levantamento, 

INTIME-SE o causídico peticionante para comprovar o repasse da parcela 

pertencente ao exequente, bem como, querendo, requerer o que entender 

de direito, no prazo legal.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 6268 Nr: 427-39.2005.811.0034

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NATALIA SILVESTRE DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudinez da Silva Pinto Júnior 

- OAB:8143-A/MT, EDVALDO LUIZ FRANCISCO - OAB:99148/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Allan José Metello de 

Siqueira/ Procurador Federal do INSS - OAB:3691

 VISTO,

DEFIRO o pedido de fls. 219/221.

Por conseguinte, EXPEÇA-SE o competente alvará para transferência do 

valor depositado à fl. 217, à conta bancária informada a ser informada 

pelo causídico peticionante, por tratar-se de verba sucumbencial.

No mais, INTIME-SE o advogado subscritor do derradeiro petitório juntado 

aos autos para, querendo, no prazo legal, requeira o que entender de 

direito, sob pena de retorno dos autos ao arquivo, em definitivo, uma vez 

que a presente execução foi extinta em ocasião oportuna (fls. 213/213v).

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 7761 Nr: 884-37.2006.811.0034

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Felicissimo Borges

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudinez da Silva Pinto Júnior 

- OAB:8143-A/MT, EDVALDO LUIZ FRANCISCO - OAB:99148/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bianca Liz de Oliveira Fuzetti 

- Procuradora Federal do INSS - OAB:230443

 VISTO,

INTIME-SE o executado para, querendo, apresentar impugnação à 

execução, no prazo de 30 (trinta) dias, na forma que alude o art. 535 do 

NCPC. O expediente deverá se fazer acompanhar do petitório e demais 

documentos necessários.

Decorrido o prazo sem apresentação da impugnação, o que deverá ser 

certificado, ou concordando o executado com o cálculo apresentado pela 

parte autora, HOMOLOGO, desde já, o referido cálculo.

 Após, sendo o crédito inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, em 

conformidade com o art. 17, § 1º da Lei nº 10.259/01 e art. 2º, inciso I da 

Resolução nº 438/05 do Conselho da Justiça Federal, EXPEÇA-SE ofício 

requisitório, via RPV, em duas vias, devendo as vias de requisição ser 

encaminhadas simultaneamente, sendo a primeira ao Presidente do 

Tribunal Regional Federal, que tomará as providências estabelecidas no 

art. 7º da Resolução nº 438/05 e a segunda à entidade devedora 

(Resolução nº 438/05, § § 1º e 2º). Caso o crédito seja superior a 60 

(sessenta salários mínimos), EXPEÇA-SE precatório.

Sem prejuízo, OFICIE-SE à Agência de Atendimento de Demandas Judiciais 

(APSADJ) para que, no prazo de 30 (trinta) dias, proceda à implantação 

do benefício previdenciário em favor da parte exequente, sob pena de 

incorrer em multa diária que, desde já, arbitro em R$ 100,00 (cem reais).

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 7900 Nr: 3-26.2007.811.0034

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRENY MARIA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Cristina Velloso Cruz / 

Procuradora Federal do INSS - OAB:1552965

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Claudinez da Silva Pinto 

Júnior - OAB:8143-A/MT

 VISTO,

INTIME-SE o executado para, querendo, apresentar impugnação à 

execução, no prazo de 30 (trinta) dias, na forma que alude o art. 535 do 

NCPC. O expediente deverá se fazer acompanhar do petitório e demais 

documentos necessários.

Decorrido o prazo sem apresentação da impugnação, o que deverá ser 

certificado, ou concordando o executado com o cálculo apresentado pela 

parte autora, HOMOLOGO, desde já, o referido cálculo.

 Após, sendo o crédito inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, em 

conformidade com o art. 17, § 1º da Lei nº 10.259/01 e art. 2º, inciso I da 

Resolução nº 438/05 do Conselho da Justiça Federal, EXPEÇA-SE ofício 

requisitório, via RPV, em duas vias, devendo as vias de requisição ser 

encaminhadas simultaneamente, sendo a primeira ao Presidente do 

Tribunal Regional Federal, que tomará as providências estabelecidas no 

art. 7º da Resolução nº 438/05 e a segunda à entidade devedora 

(Resolução nº 438/05, § § 1º e 2º). Caso o crédito seja superior a 60 

(sessenta salários mínimos), EXPEÇA-SE precatório.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 8338 Nr: 427-68.2007.811.0034

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Idair Braz de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudinez da Silva Pinto Júnior 

- OAB:8143-A/MT, EDVALDO LUIZ FRANCISCO - OAB:99148/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bianca Liz de Oliveira Fuzetti 

- Procuradora Federal do INSS - OAB:230443

 Diante do exposto, INTIME-SE a autarquia ré, na pessoa do chefe da 

Agência de Atendimento de Demandas Judiciais (APSADJ), sita à Av. 

Getúlio Vargas, nº 553, 9º andar, Cuiabá/MT, para que, no prazo 

impreterível de 10 (dez) dias, PROCEDA à implantação do benefício 

previdenciário, devidamente revisado, sob pena de incorrer no crime de 

prevaricação, nos termos do art. 319, do Código Penal.Se decorrido o 

prazo in albis, DETERMINO, desde já, seja extraída cópia dos autos e 

encaminhada ao Ministério Público Federal para as providências 

cabíveis.Sem prejuízo, CERTIFIQUE-SE a regularidade da intimação do 

instituto executado acerca do cumprimento de sentença intentado, bem 

como o decurso do prazo para apresentação de impugnação.Cumpra-se, 

expedindo o necessário, com a urgência que o caso requer.Às 

providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 9222 Nr: 325-12.2008.811.0034

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdeci Maria Delmondes Monteiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLÁUDIA AQUINO DE OLIVEIRA - 

OAB:7230, Fabiano Goda - OAB:7188, Silvana da Silva Toledo - 

OAB:11495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Thiago Dantas Pinheiro - 

Procurador Federal do Inss - OAB:

 VISTO,

 Cuida-se de execução de sentença movida por VALDECI MARIA 
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DELMONDES MONTEIRO em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS, ambos devidamente qualificados nos autos em epígrafe.

Nota-se que os autos encontravam-se aguardando a implantação do 

benefício, o que fora cumprido pelo instituto executado. Não obstante, a 

exequente apresentou cumprimento de sentença complementar (fls. 

256/261).

Assim, INTIME-SE o executado para, querendo, apresentar impugnação à 

execução complementar, no prazo de 30 (trinta) dias, na forma que alude 

o art. 535 do NCPC. O expediente deverá se fazer acompanhar do petitório 

e demais documentos necessários.

Decorrido o prazo sem apresentação da impugnação, o que deverá ser 

certificado, ou concordando o executado com o cálculo apresentado pela 

parte autora, HOMOLOGO, desde já, o referido cálculo.

 Após, sendo o crédito inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, em 

conformidade com o art. 17, § 1º da Lei nº 10.259/01 e art. 2º, inciso I da 

Resolução nº 438/05 do Conselho da Justiça Federal, EXPEÇA-SE ofício 

requisitório, via RPV, em duas vias, devendo as vias de requisição ser 

encaminhadas simultaneamente, sendo a primeira ao Presidente do 

Tribunal Regional Federal, que tomará as providências estabelecidas no 

art. 7º da Resolução nº 438/05 e a segunda à entidade devedora 

(Resolução nº 438/05, § § 1º e 2º).

Sem prejuízo, CERTIFIQUE-SE a regularidade do pagamento do precatório 

requisitório expedido em favor da exequente.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 9251 Nr: 353-77.2008.811.0034

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANTUIL ALVES GONDIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudinez da Silva Pinto Júnior 

- OAB:8143-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carolina Lages Echeverria - 

Procuradora Federal do Inss - OAB:

 VISTO,

DEFIRO o pedido de fls. 157/159.

Por conseguinte, EXPEÇA-SE o competente alvará para transferência do 

valor depositado à fl. 155, à conta bancária informada a ser informada 

pelo causídico peticionante, por tratar-se de verba sucumbencial.

No mais, INTIME-SE o advogado subscritor do derradeiro petitório juntado 

aos autos para, querendo, no prazo legal, requeira o que entender de 

direito, sob pena de retorno dos autos ao arquivo, em definitivo, uma vez 

que a presente execução foi extinta em ocasião oportuna (fls. 151/151v).

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 9819 Nr: 910-64.2008.811.0034

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paulo Francisco de Jesus

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudinez da Silva Pinto Júnior 

- OAB:8143-A/MT, EDVALDO LUIZ FRANCISCO - OAB:99148/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Léa Émile Maciel Jorge de 

Souza - Procuradora Federal do Inss - OAB:

 VISTO,

INTIME-SE a parte exequente para, no prazo legal, manifestar-se quanto 

aos cálculos apresentados pelo instituto executado às fls. 192/194.

Após, CONCLUSOS os autos para análise e deliberação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 9992 Nr: 1088-13.2008.811.0034

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Emerenciana de Oliveira, Clarice Santos Ferreira, 

Clarinda Maria dos Santos Silva, Juarez Santos, Laurita Santos Martins, 

Eujasço Santos, Osmar Santos, Ailton Santos, Adjalma Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudinez da Silva Pinto Júnior 

- OAB:8143-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Pedro Avelar Pires - 

Procurador Federal do Inss - OAB:

 VISTO,

DEFIRO o pedido de fls. 214/215.

Por conseguinte, EXPEÇAM-SE os competentes alvarás para transferência 

dos valores depositados às fls. 206/213 à conta bancária informada às 

fls. 214, observando-se que o expediente relativo aos honorários 

sucumbenciais deverá constar em nome do advogado subscritor do 

pedido e, aquele afeto à verba remanescente em nome da parte 

exequente.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 11095 Nr: 933-73.2009.811.0034

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Baldina Maria Venancio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dércio Lupiano de Assis Filho - 

OAB:12466/AMT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO,

Dê ciência às partes quanto ao acórdão juntado às fls. 90/91.

Decorrido o prazo de 15 (quinze) dias, nada sendo requerido pelas partes, 

DETERMINO que sejam os autos remetidos ao ARQUIVO, conforme 

determinado no art. 1.006, da CNGC/MT.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 12650 Nr: 324-22.2011.811.0034

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ideval Silva Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - 

Rondonópolis-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dércio Lupiano de Assis Filho - 

OAB:12466/AMT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Oldack Alves da Silva Neto - 

Procurador Federal do INSS - OAB:

 VISTO,

Interposto o recurso de apelação (fls. 150/157), a parte apelada, intimada, 

deixou transcorrer in albis o prazo para apresentar contrarrazões (fls. 

159/166).

 Destarte, observadas as formalidades legais, REMETAM-SE os autos ao 

Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região, com as homenagens deste 

Juízo.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 12816 Nr: 490-54.2011.811.0034

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Olinda Pereira Melo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS - 

Rondonópolis-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dércio Lupiano de Assis Filho - 

OAB:12466/AMT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Oldack Alves da Silva Neto - 

Procurador Federal do INSS - OAB:

 Diante do exposto, INTIME-SE a autarquia ré, na pessoa do chefe da 

Agência de Atendimento de Demandas Judiciais (APSADJ), sita à Av. 

Getúlio Vargas, nº 553, 9º andar, Cuiabá/MT, para que, no prazo 

impreterível de 10 (dez) dias, PROCEDA à implantação do benefício 

previdenciário, devidamente revisado, sob pena de incorrer no crime de 

prevaricação, nos termos do art. 319, do Código Penal.Se decorrido o 

prazo in albis, DETERMINO, desde já, seja extraída cópia dos autos e 

encaminhada ao Ministério Público Federal para as providências 

cabíveis.Sem prejuízo, CERTIFIQUE-SE a regularidade da intimação do 

instituto executado acerca do cumprimento de sentença intentado, bem 

como o decurso do prazo para apresentação de impugnação.Cumpra-se, 

expedindo o necessário, com a urgência que o caso requer.Às 

providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 12979 Nr: 651-64.2011.811.0034

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mário Clovis da Rocha Fussiger

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudinez da Silva Pinto Júnior 

- OAB:8143-A/MT, Gilson Krayczy - OAB:10484-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Eduardo de Carvalho 

Costa - Procurador Federal do INSS - OAB:

 VISTO,

INTIME-SE o executado para, querendo, apresentar impugnação à 

execução, no prazo de 30 (trinta) dias, na forma que alude o art. 535 do 

NCPC. O expediente deverá se fazer acompanhar do petitório e demais 

documentos necessários.

Decorrido o prazo sem apresentação da impugnação, o que deverá ser 

certificado, ou concordando o executado com o cálculo apresentado pela 

parte autora, HOMOLOGO, desde já, o referido cálculo.

 Após, sendo o crédito inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, em 

conformidade com o art. 17, § 1º da Lei nº 10.259/01 e art. 2º, inciso I da 

Resolução nº 438/05 do Conselho da Justiça Federal, EXPEÇA-SE ofício 

requisitório, via RPV, em duas vias, devendo as vias de requisição ser 

encaminhadas simultaneamente, sendo a primeira ao Presidente do 

Tribunal Regional Federal, que tomará as providências estabelecidas no 

art. 7º da Resolução nº 438/05 e a segunda à entidade devedora 

(Resolução nº 438/05, § § 1º e 2º). Caso o crédito seja superior a 60 

(sessenta salários mínimos), EXPEÇA-SE precatório.

Sem prejuízo, OFICIE-SE à Agência de Atendimento de Demandas Judiciais 

(APSADJ) para que, no prazo de 30 (trinta) dias, proceda à implantação 

do benefício previdenciário em favor da parte exequente, sob pena de 

incorrer em multa diária que, desde já, arbitro em R$ 100,00 (cem reais).

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 31547 Nr: 287-24.2013.811.0034

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marlene Castanhari Caetano

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS - 

Rondonópolis-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flávia Penha Oliveira Dias 

Cardoso - OAB:12617-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Milena Luisa de Macedo 

Bonfim - Procuradora Federal do INSS - OAB:Mat 1950397

 VISTO,

Considerando o ofício juntado às fls. 164, INTIME-SE a parte exequente 

para, no prazo legal, manifestar-se, requerendo o que entender de direito, 

sob pena de extinção pelo cumprimento integral da obrigação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 31558 Nr: 298-53.2013.811.0034

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lazara Oliveira de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - 

Rondonópolis-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Bruno Magalhães - 

OAB:16.147, Nícia da Rosa Haas - OAB:5947-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Felipe Guizzardi - Procurdor 

Federal do INSS - OAB:

 VISTO,

Considerando a concordância pelo instituto executado (fls. 188), 

HOMOLOGO os cálculos apresentados às fls. 162/162v e, por consectário 

lógico, DETERMINO sejam expedidos os Ofícios Requisitórios de Pequeno 

Valor (RPV), ou Precatório Requisitório, se o caso, nos termos do art. 443 

e seguintes da CNGC/MT, e observando as determinações da Resolução 

168/2011 do CJF, instruindo-o com os documentos necessários, 

encaminhando ao E. Tribunal Regional Federal da 1ª Região.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 33191 Nr: 62-67.2014.811.0034

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA MARIA RIBEIRO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leonildo da Silva, MARIA ROSA MARTINS DA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MOSAR FRATARI TAVARES - 

OAB:3239

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública - OAB:, 

Defensoria Pública de Mato Grosso - D. Aquino-MT. - OAB:

 Nos termos da Legislação vigente, artigo 203, § 4º do NCPC, que 

determina que “os atos meramente ordinatórios, como a juntada e a vista 

obrigatória, e outros, independem de despacho, devendo ser praticados 

de ofício pelo servidor e revistos pelo juiz quando necessário”, procedo a 

movimentação processual, INTIMANDO a parte exequente, para, efetuar o 

pagamento da diligência do Oficial de Justiça, Intimação da Executada 

Maria Rosa Martins da Silva (Fazenda Bela Vista), ficando ciente de que 

as guias serão retiradas diretamente do site do TJMT: 

http://arrecadao.tjmt.jus.br/guia/diligencia/emissao (Provimento nº 

07/2017).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 7222 Nr: 363-92.2006.811.0034

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUDITE MARTINS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudinez da Silva Pinto Júnior 

- OAB:8143-A/MT, EDVALDO LUIZ FRANCISCO - OAB:99148/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Allan José Metello de 

Siqueira/ Procurador Federal do INSS - OAB:3691

 VISTO,

Considerando o decurso do prazo para manifestação instituto executado, 

HOMOLOGO os cálculos apresentados às fls. 196 e, por consectário 

lógico, DETERMINO sejam expedidos os Ofícios Requisitórios de Pequeno 

Valor (RPV), e, nos termos do art. 443 e seguintes da CNGC/MT, e 

observando as determinações da Resolução 168/2011 do CJF, 

instruindo-o com os documentos necessários, encaminhando ao E. 

Tribunal Regional Federal da 1ª Região.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 7764 Nr: 887-89.2006.811.0034

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 
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Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marli Paula Rocha Nantes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudinez da Silva Pinto Júnior 

- OAB:8143-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rodrigo Pereira Zulato / 

Procurador Federal do INSS - OAB:

 VISTO,

 Cuida-se de execução de sentença movida por MARLI PAULA ROCHA 

NANTES em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, 

ambos devidamente qualificados nos autos em epígrafe.

O título executivo (acordão) está acostado às fls. 150/151, sendo que a 

parte executada, devidamente intimada acerca do cumprimento de 

sentença, este manifestou concordância com os cálculos apresentados 

pela parte exequente (fls. 163).

Consectário lógico, as requisições de pagamento foram expedidas às fls. 

169/170, sendo os respectivos valores depositados em conta 

remunerada, conforme informado posteriormente.

Adiante, expediram-se os alvarás para levantamento dos valores, os 

quais foram repassados à parte exequente, consoante recibo de fls. 196.

Os autos vieram-me conclusos.

É o relato do essencial.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Analisando os autos vislumbra-se que a autarquia executada realizou o 

depósito dos valores devidos, os quais foram levantados e repassados à 

parte exequente, consoante recibo aportado aos autos (fls. 196).

De fato, tendo havido o pagamento integral do débito pelo executado, 

conforme informado, a pretensão da parte exequente fora satisfeita, não 

restando alternativa a não ser extinguir o feito neste ponto, senão 

vejamos:

 “Art. 924. Extingue-se a execução quando:

 I – a petição inicial for indeferida;

II – a obrigação for satisfeita;

III – o executado obtiver, por qualquer outro meio, a extinção total da 

dívida;

IV – o exequente renunciar ao crédito;

V – ocorrer a prescrição intercorrente”.

Dessa forma, ante o integral cumprimento da obrigação, JULGO EXTINTO o 

presente feito, no tocante à execução inicial, consoante regra ínsita ao 

artigo 924, II, do Novo Código Processual Civil.

P.R.I.

 Com o trânsito em julgado, REMETAM-SE os autos ao arquivo com as 

baixas e anotações de praxe.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 8698 Nr: 776-71.2007.811.0034

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Alves de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudinez da Silva Pinto Júnior 

- OAB:8143-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Augusto Cezar Moreno 

Pessoa - Procurador Federal do INSS - OAB:3.920

 VISTO,

DEFIRO o pedido de fls. 156.

Por conseguinte, EXPEÇA-SE o competente alvará para transferência do 

valor depositado à fl. 155, à conta bancária informada à fl. 156, por 

tratar-se de verba sucumbencial.

No mais, AGUARDE-SE o pagamento da requisição pendente de 

satisfação (fl. 150).

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 12320 Nr: 916-03.2010.811.0034

 AÇÃO: Procedimento Sumário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Moisaniel Santana dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Martin Spohr - OAB:2376, 

Moacir Jesus Barboza - OAB:10.753-A, Valdir Scherer - OAB:3.720

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Oldack Alves da Silva Neto - 

Procurador Federal do INSS - OAB:

 VISTO,

Considerando os ofícios juntados às fls. 98/998, INTIME-SE a parte 

exequente para, no prazo legal, manifestar-se, requerendo o que entender 

de direito, sob pena de extinção e arquivamento.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 12432 Nr: 108-61.2011.811.0034

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dinamarques Ozorio de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flávia Penha Oliveira Dias 

Cardoso - OAB:12617-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Oldack Alves da Silva Neto - 

Procurador Federal do INSS - OAB:

 VISTO,

Considerando o ofício juntado às fls. 148, INTIME-SE a parte exequente 

para, no prazo legal, manifestar-se, requerendo o que entender de direito, 

sob pena de extinção e arquivamento.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 30144 Nr: 822-21.2011.811.0034

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nedemir Alves Rodrigues, Nadeniele Alves Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flávia Penha Oliveira Dias 

Cardoso - OAB:12617-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO,

 Cuida-se de execução de sentença movida por NEDEMIR ALVES 

RODRIGUES E OUTRA em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS, todos devidamente qualificados nos autos em epígrafe.

Nota-se que os autos encontravam-se aguardando a implantação do 

benefício, o que fora cumprido pelo instituto executado. Não obstante, a 

parte exequente apresentou cumprimento de sentença complementar (fls. 

127/130).

Assim, INTIME-SE o executado para, querendo, apresentar impugnação à 

execução complementar, no prazo de 30 (trinta) dias, na forma que alude 

o art. 535 do NCPC. O expediente deverá se fazer acompanhar do petitório 

e demais documentos necessários.

Decorrido o prazo sem apresentação da impugnação, o que deverá ser 

certificado, ou concordando o executado com o cálculo apresentado pela 

parte autora, HOMOLOGO, desde já, o referido cálculo.

 Após, sendo o crédito inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, em 

conformidade com o art. 17, § 1º da Lei nº 10.259/01 e art. 2º, inciso I da 

Resolução nº 438/05 do Conselho da Justiça Federal, EXPEÇA-SE ofício 

requisitório, via RPV, em duas vias, devendo as vias de requisição ser 

encaminhadas simultaneamente, sendo a primeira ao Presidente do 

Tribunal Regional Federal, que tomará as providências estabelecidas no 

art. 7º da Resolução nº 438/05 e a segunda à entidade devedora 

(Resolução nº 438/05, § § 1º e 2º).

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 30294 Nr: 73-67.2012.811.0034

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Orozino Pereira Ramos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flávia Penha Oliveira Dias 

Cardoso - OAB:12617-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luís Henrique Assis Nunes - 

Procurador Federal do - Inss - OAB:

 VISTO,

INTIME-SE o executado para, querendo, apresentar impugnação à 

execução, no prazo de 30 (trinta) dias, na forma que alude o art. 535 do 

NCPC. O expediente deverá se fazer acompanhar do petitório e demais 

documentos necessários.

Decorrido o prazo sem apresentação da impugnação, o que deverá ser 

certificado, ou concordando o executado com o cálculo apresentado pela 

parte autora, HOMOLOGO, desde já, o referido cálculo.

 Após, sendo o crédito inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, em 

conformidade com o art. 17, § 1º da Lei nº 10.259/01 e art. 2º, inciso I da 

Resolução nº 438/05 do Conselho da Justiça Federal, EXPEÇA-SE ofício 

requisitório, via RPV, em duas vias, devendo as vias de requisição ser 

encaminhadas simultaneamente, sendo a primeira ao Presidente do 

Tribunal Regional Federal, que tomará as providências estabelecidas no 

art. 7º da Resolução nº 438/05 e a segunda à entidade devedora 

(Resolução nº 438/05, § § 1º e 2º). Caso o crédito seja superior a 60 

(sessenta salários mínimos), EXPEÇA-SE precatório.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 31628 Nr: 367-85.2013.811.0034

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aparecida Jacinta Vieira Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS - 

Rondonópolis-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flávia Penha Oliveira Dias 

Cardoso - OAB:12617-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Felipe Guizzardi - Procurdor 

Federal do INSS - OAB:

 VISTO,

 Cuida-se de execução de sentença movida por APARECIDA JACINTA 

VIEIRA FERREIRA em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

- INSS, todos devidamente qualificados nos autos em epígrafe.

Nota-se que os autos encontravam-se aguardando a implantação do 

benefício, o que fora cumprido pelo instituto executado. Não obstante, a 

parte exequente apresentou cumprimento de sentença complementar (fls. 

140/143).

Assim, INTIME-SE o executado para, querendo, apresentar impugnação à 

execução complementar, no prazo de 30 (trinta) dias, na forma que alude 

o art. 535 do NCPC. O expediente deverá se fazer acompanhar do petitório 

e demais documentos necessários.

Decorrido o prazo sem apresentação da impugnação, o que deverá ser 

certificado, ou concordando o executado com o cálculo apresentado pela 

parte autora, HOMOLOGO, desde já, o referido cálculo.

 Após, sendo o crédito inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, em 

conformidade com o art. 17, § 1º da Lei nº 10.259/01 e art. 2º, inciso I da 

Resolução nº 438/05 do Conselho da Justiça Federal, EXPEÇA-SE ofício 

requisitório, via RPV, em duas vias, devendo as vias de requisição ser 

encaminhadas simultaneamente, sendo a primeira ao Presidente do 

Tribunal Regional Federal, que tomará as providências estabelecidas no 

art. 7º da Resolução nº 438/05 e a segunda à entidade devedora 

(Resolução nº 438/05, § § 1º e 2º).

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 52762 Nr: 3398-74.2017.811.0034

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Três Irmãos Engenharia Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Renan Nadaf Gusmão - 

OAB:16284/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Carta precatória nº 3398-74.2017.811.0034 (Código 52762)

VISTO,

 Recebo a Carta Precatória, uma vez que preenche os requisitos do artigo 

260 e ss. do NCPC.

Dê-se o devido cumprimento à missiva, servindo a cópia como mandado.

Após, devolva-se ao juízo deprecante, com nossas homenagens.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Às providências.

Dom Aquino – MT, 14 de dezembro de 2017.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

Juizado Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000049-80.2016.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE RODRIGUES CAMPOS (REQUERENTE)

J R CAMPOS E CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Alex M. Mendes - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELADIO MIRANDA LIMA OAB - RJ0086235A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DOM AQUINO SENTENÇA Número do Processo: 

1000049-80.2016.8.11.0034 REQUERENTE: J R CAMPOS E CIA LTDA - ME, 

JOSÉ RODRIGUES CAMPOS REQUERIDO: ALEX M. MENDES - ME, OI S/A 

Vistos, etc Conforme autoriza o artigo 38 da Lei 9.099/95, dispenso o 

relatório. FUNDAMENTO E DECIDO Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA 

ajuizada por J. R. CAMPOS E CIA LTDA – ME (Rep. José Rodrigues 

Campos) em desfavor de ALEX M. MENDES – ME e OI S.A. O promovente, 

alega que o segundo promovido hospedou-se em seu imóvel, sem, 

contudo, efetuar o pagamento das diárias correspondentes ao pedido da 

hospedagem, totalizando o débito de R$ 3.807,00 (três mil, oitocentos e 

sete reais). A Oi S.A. foi citada e, em resposta, alega, preliminarmente, 

sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda, porquanto 

refuta a relação empregatícia supostamente havida com o requerido Alex 

M. Mendes – ME. O reclamado Alex M. Mendes - ME, todavia, não logrou 

ser encontrado, ao que não foi possível realizar sua citação. O Autor, 

intimado para promover o andamento processual, resultou inerte. Sendo 

assim, com fundamento no art. 485, III do CPC/2015, julgo extinto o 

processo sem resolução de mérito, no que concerne ao Réu Alex M. 

Mendes ME. Quanto à relação estabelecida entre as partes OI S.A. e o 

Requerente, melhor sorte não assiste aos pleitos exordiais, mormente 

porque não há comprovação da relação empregatícia entre os Réus. Cabe 

à parte requerente o ônus da prova, quanto ao fato constitutivo de seu 

direito, conforme preceitua o art. 373, inciso I do CPC/15. No caso, 

conquanto a parte requerente comprove o prejuízo suportado através dos 

documentos acostados com a petição inicial, não há possibilidade jurídica 

na solução condenatória da Ré Oi S.A., principalmente porque não se 

identifica ser ela responsável pelos atos relatados na petição inicial. O Réu 

Alex M. Mendes ME, segundo afirma, não faz parte de seus quadros de 

funcionários. O autor, por sua vez, não trouxe aos autos documento que 

comprove, minimamente, suas alegações segundo as quais o Réu Alex M. 

Mendes ME era funcionário da Ré, ônus do qual não se desincumbiu. 

Assim, ante às circunstâncias em que os fatos vêm descritos, apontando 

a Ré OI S.A. como responsável pelos atos de seus prepostos, não há 

como prosperar a pretensão inaugural, porquanto se está frente a sua 

ilegitimidade passiva para figurar na presente demanda. Diante do 

exposto, considerando que o feito não pode tramitar indefinidamente, 

aliado à inércia dos beneficiários, julgo EXTINTO O PROCESSO, sem 

resolução do mérito, nos termos do art. 485, III, do CPC/2015 c/c art. 51 da 

Lei 9.099/95. P. R. I. C. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, 

procedendo às baixas de estilo. Expeça-se o necessário. Submeta-se o 

presente PROJETO de SENTENÇA ao Juízo para homologação pela Exma. 

Juíza de Direito, na forma do art. 40 da Lei nº.9.099/95. Dom Aquino/MT, 23 

de outubro de 2017. RAYSSA DUARTE MARQUES CABRAL Juíza Leiga

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1000277-21.2017.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCELINA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DOM AQUINO SENTENÇA Numero do Processo: 

1000277-21.2017.8.11.0034 REQUERENTE: FRANCELINA DE OLIVEIRA 

REQUERIDO: CLARO S.A. VISTO, Relatório dispensado, com fulcro no art. 

38, da Lei nº 9.099/95 FUNDAMENTO E DECIDO. Nota-se que a parte 

autora, malgrado devidamente intimada, não promoveu à emenda da 

exordial. Assim, o caso dos autos comporta a extinção sem resolução de 

mérito, notadamente porque prescindível a prévia intimação da parte, nos 

termos do art. 51, § 1º, da Lei nº 9.099/95. Diante do exposto, 

considerando o não atendimento a intimação da parte autora para emendar 

a inicial, INDEFIRO a INICIAL, com fulcro no artigo 330, inciso IV, do NCPC, 

e JULGO EXTINTO o processo, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com 

fundamento no artigo 485, inciso I c/c o artigo 321, parágrafo único, ambos 

do novel Código de Processo Civil. Sem custas, nos termos do art. 54, da 

LJE. P. R. I. Transitada em julgado a presente sentença, ARQUIVEM-SE os 

autos, com observação das formalidades legais. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Às providências. Dom Aquino – MT, 14 de dezembro de 2017. 

Luciana Braga Simão Tomazetti Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000285-95.2017.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DOM AQUINO DESPACHO Numero do Processo: 

1000285-95.2017.8.11.0034 VISTO, De início, RECEBO a emenda à inicial. 

Por corolário, nos moldes do artigo 16 da Lei nº 9.099/95, DESIGNE-SE 

audiência de conciliação. CITE-SE, com as advertências legais. 

INTIMEM-SE ambas as partes para comparecerem ao ato, mencionando-se 

inclusive sobre a conveniência de que compareçam acompanhados de 

advogado, bem como acerca da advertência de que a ausência do 

promovente ensejará a extinção do feito (art. 51 da Lei 9099/95) e a do 

promovido revelia, com presunção de veracidade dos fatos inicialmente 

alegados (art. 20 da mesma lei). Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Dom Aquino – MT, 14 de dezembro de 2017. Luciana Braga 

Simão Tomazetti Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000304-04.2017.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS DUARTE DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DOM AQUINO DESPACHO Numero do Processo: 

1000304-04.2017.8.11.0034 VISTO, De início, RECEBO a emenda à inicial. 

Por corolário, nos moldes do artigo 16 da Lei nº 9.099/95, DESIGNE-SE 

audiência de conciliação. CITE-SE, com as advertências legais. 

INTIMEM-SE ambas as partes para comparecerem ao ato, mencionando-se 

inclusive sobre a conveniência de que compareçam acompanhados de 

advogado, bem como acerca da advertência de que a ausência do 

promovente ensejará a extinção do feito (art. 51 da Lei 9099/95) e a do 

promovido revelia, com presunção de veracidade dos fatos inicialmente 

alegados (art. 20 da mesma lei). Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Dom Aquino – MT, 14 de dezembro de 2017. Luciana Braga 

Simão Tomazetti Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000301-49.2017.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS DUARTE DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DOM AQUINO DESPACHO Numero do Processo: 

1000301-49.2017.8.11.0034 VISTO, De início, RECEBO a emenda à inicial. 

Por corolário, nos moldes do artigo 16 da Lei nº 9.099/95, DESIGNE-SE 

audiência de conciliação. CITE-SE, com as advertências legais. 

INTIMEM-SE ambas as partes para comparecerem ao ato, mencionando-se 

inclusive sobre a conveniência de que compareçam acompanhados de 

advogado, bem como acerca da advertência de que a ausência do 

promovente ensejará a extinção do feito (art. 51 da Lei 9099/95) e a do 

promovido revelia, com presunção de veracidade dos fatos inicialmente 

alegados (art. 20 da mesma lei). Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Dom Aquino – MT, 14 de dezembro de 2017. Luciana Braga 

Simão Tomazetti Juíza de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000352-60.2017.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO TEODORO FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JACQUELINE FERREIRA DE ANDRADE OAB - MT23938/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ORCOZOL ASSESSORIA E CONSULTORIA DE COBRANCAS LTDA 

(REQUERIDO)

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DOM AQUINO DECISÃO Numero do Processo: 

1000352-60.2017.8.11.0034 REQUERENTE: PEDRO TEODORO FERREIRA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A., ORCOZOL ASSESSORIA E 

CONSULTORIA DE COBRANCAS LTDA VISTO, Trata-se de ação de 

obrigação de fazer c/c danos morais e pedido de tutela provisória, 

ajuizada por PEDRO TEODORO FERREIRA em face de BANCO BRADESCO 

S/A e ORCOZOL ASSESSORIA E CONSULTORIA DE COBRANÇAS LTDA., 

todos já devidamente qualificados. Argumenta o autor, em síntese, que 

possui dívida com o primeiro requerido, a qual foi renegociada, sendo uma 

das condições a baixa da inscrição do nome do autor no rol de 

inadimplentes após o pagamento da primeira parcela do acordado. Relata 

que, todavia, apesar de ter adimplido a primeira parcela do acordo nos 

idos de setembro/2017 até o presente momento subsiste a anotação de 

seu no cadastro de mal pagadores e, embora tenha diligenciado 

extrajudicialmente para sanar a pendência, não logrou êxito na empreitada. 

Neste contexto, pugna pela antecipação dos efeitos da tutela para que as 

requeridas procedam com a exclusão do seu nome do rol de mal 

pagadores, sob pena de aplicação de multa diária. Requer ainda a 

inversão do ônus da prova, a concessão dos benefícios da justiça gratuita 

e a procedência da ação. Pois bem. De início, cumpre salientar que o 

instituto da tutela antecipada visa adiantar os efeitos da sentença, 

entregando à parte autora a própria pretensão deduzida em juízo, 

tratando-se, portanto, de tutela com caráter nitidamente satisfativo, já que 

através dela a parte requerente não pretende simplesmente evitar os 

prejuízos da demora, mas, desde logo, obter a satisfação provisória do 

direito. É consabido que para a concessão da tutela antecipada 

imprescindível se faz a probabilidade do direito pretendido e a 

comprovação do perigo de dano ou risco ao deslinde do feito. Essa é a 

dicção do artigo 300 do Novo Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 

300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 
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evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo”. Da análise perfunctória das provas 

colacionadas aos autos, verifica-se que deve prosperar o pedido de 

antecipação dos efeitos da tutela, porquanto os requisitos para sua 

concessão encontram-se configurados. Com efeito, o periculum in mora, 

torna-se visível com a inclusão do nome da parte autora no rol de maus 

pagadores, o que lhe acarreta excessivo gravame e prejuízo, 

notadamente quando pretende realizar compras a crédito, conforme 

informado. No mesmo sentido, o fumus boni iuris, é evidente, diante da 

afirmação de que o débito que ensejou a negativação de seu nome foi 

renegociado e, embora o autor tenha cumprido a parcela que lhe cabia da 

avença, as requeridas não o fizeram, ensejando na manutenção indevida 

de seu nome no rol de mal pagadores. De inteira pertinência ao tema 

versado, eis a jurisprudência: “CONSUMIDOR. TELEFONIA. REPARAÇÃO 

DE DANOS. RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA. MANUTENÇÃO DA INSCRIÇÃO 

DO NOME DA AUTORA EM CADASTRO DE DEVEDORES POR PRAZO 

SUPERIOR A CINCO DIAS ÚTEIS, MESMO APÓS O PAGAMENTO DO 

DÉBITO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. Considerando que a anotação 

decorreu de dívida existente, a inscrição do nome da autora nos 

cadastros de inadimplentes foi devida. Todavia, indevida a manutenção do 

seu nome nos registros por prazo superior a cinco dias úteis, assim que 

efetuada a quitação da pendência, conforme entendimento das turmas 

recursais, em observância aos precedentes do STJ (...)”. (TJRS, RC nº 

71005755780, 2ª Turma Recursal Cível, Rel. Juíza da Turma Recursal 

Vivian Cristina Angonese Spengler, j. 01.03.2016). Além disso, observa-se 

que não há perigo de irreversibilidade do provimento antecipado, e que a 

medida não causará nenhum prejuízo à empresa requerida. Sendo assim, 

cumpre mencionar que resta comprovada a prova inequívoca e o dano 

irreparável ou de difícil reparação, conforme exige o artigo 300 do NCPC. 

Analisadas as alegações apresentadas, aliadas aos documentos 

atrelados à inicial, conclui-se que estão presentes os requisitos 

necessários ao deferimento da antecipação da tutela. Advirto apenas que 

o direito que aqui se reconhece é aquele derivado de uma cognição 

sumária, suficiente apenas para identificar uma simples plausibilidade do 

direito invocado pela parte autora. Não se quer confiar a essa análise 

sumária o status – ou mesmo o efeito – garantido por uma cognição mais 

detida e completa, dita exauriente. Reconhece-se, aqui, apenas que o 

direito alegado pela parte requerente é plausível, mas que pode, ou não, 

ser reconhecido após uma análise mais acirrada dos fatos que gravitam 

em torno da presente demanda. Com essas considerações, preenchidos 

os requisitos do artigo 300 do CPC, DEFIRO a antecipação dos efeitos da 

tutela para DETERMINAR a EXCLUSÃO do nome do requerente PEDRO 

TEODORO FERREIRA dos cadastros de restrição ao crédito SPC e 

SERASA, em relação à dívida discutida nestes autos, até o deslinde do 

presente feito. EXPEÇA-SE ofício ao SPC e ao SERASA para que no prazo 

de 05 (cinco) dias procedam à baixa da inscrição efetivada no nome da 

parte autora em seus cadastros, em relação à dívida discutida. Ainda, 

caracterizada a relação de hipossuficiência, DEFIRO a inversão do ônus 

da prova. Prosseguindo, nos moldes do artigo 16 da Lei nº 9.099/95, 

DESIGNE-SE audiência de conciliação. CITE-SE, com as advertências 

legais. INTIMEM-SE ambas as partes para comparecerem ao ato, 

mencionando-se inclusive sobre a conveniência de que compareçam 

acompanhados de advogado, bem como acerca da advertência de que a 

ausência do promovente ensejará a extinção do feito (art. 51 da Lei 

9099/95) e a do promovido revelia, com presunção de veracidade dos 

fatos inicialmente alegados (art. 20 da mesma lei). Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Às providências. Dom Aquino – MT, 15 de dezembro de 2017. 

Luciana Braga Simão Tomazetti Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000308-41.2017.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA SANTOS PRADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DOM AQUINO SENTENÇA Numero do Processo: 

1000308-41.2017.8.11.0034 REQUERENTE: ADRIANA SANTOS PRADO 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. VISTO, Cuida-se de ação de ação 

declaratória de inexistência de débito c/c danos morais proposta pelo 

ADRIANA SANTOS PRADO em face de TELEFÔNICA BRASIL S/A, ambos 

devidamente qualificados nos autos. Deixo de apresentar o relatório com 

fulcro no artigo 38 in fine da Lei nº 9.099/95. FUNDAMENTO e DECIDO. 

Extrai-se dos autos que a parte autora requer a desistência da presente 

ação. Neste ponto, assinala-se que a providência prescinde da anuência 

da parte requerida, nos termos do enunciado nº 90 do FONAJE. Diante do 

exposto, HOMOLOGO o pedido de desistência aduzido pela parte 

requerente. Por consequência, JULGO EXTINTO o processo, sem 

resolução do mérito, com fulcro no art. 485, VIII, do NCPC c/c Enunciado nº 

90 do FONAJE. Sem custas e honorários advocatícios nesta fase, a teor 

dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. P. R. I. Após, remetam-se os autos 

ao arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Dom Aquino – MT, 14 de 

dezembro de 2017. Luciana Braga Simão Tomazetti Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000135-17.2017.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

MAGNO FERNANDO BATISTA SILVA KLEIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA DATA S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DOM AQUINO SENTENÇA Numero do Processo: 

1000135-17.2017.8.11.0034 REQUERENTE: MAGNO FERNANDO BATISTA 

SILVA KLEIN REQUERIDO: TELEFONICA DATA S.A. VISTO, Trata-se de 

ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos 

morais, ajuizada por MAGNO FERNANDO BATISTA SILVA KLEIN em 

desfavor de TELEFÔNICA DATA S/A, ambos devidamente qualificados nos 

autos. Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 in fine da Lei 

nº 9.099/95. FUNDAMENTO E DECIDO. I – DO JULGAMENTO ANTECIPADO 

DA LIDE. Verifica-se, desde logo, que o deslinde da controvérsia não 

carece de dilação probatória, uma vez que as provas trazidas para os 

autos permitem de forma segura a formação do convencimento, o que, em 

última análise, confrontaria com os princípios da celeridade e economia 

processual. Dessa forma, conheço diretamente do pedido julgando 

antecipadamente a lide nos moldes do artigo 355, inciso I, do CPC. II – DO 

MÉRITO De início, vislumbra-se que a relação jurídica existente entre as 

partes é de consumo, uma vez que a parte autora encontra-se abarcada 

pelo conceito normativo positivado nos arts. 2º c/c 17 c/c 29 da Lei nº 

8.078/90 e, igualmente, a parte ré subsume-se ao conceito especial do art. 

3º do referido diploma legal. Por essa razão, impõe-se a inteira aplicação 

das normas previstas no Código de Defesa do Consumidor - que positiva 

um núcleo de regras e princípios protetores dos direitos dos consumidores 

enquanto tais - notadamente a inversão do ônus da prova em favor da 

autora. Da análise dos autos, bem como dos documentos acostados a ele, 

verifica-se que o direito milita em favor da parte requerida, pois, ao 

contestar a inicial, demonstrou convictamente a relação de consumo entre 

as partes e a legalidade da cobrança efetuada, uma vez que realmente 

houve o consumo pela parte autora. Com efeito, dos documentos 

constantes no bojo dos autos, vislumbra-se, de forma cristalina, que a 

afirmação da parte requerente de que nunca teria realizado contrato com 

a empresa ré decai quando esta traz aos autos, além de telas que 

comprovam a relação, faturas encaminhadas ao endereço do autor, 

extratos dos serviços utilizados, tais quais ligações telefônicas, envio de 

SMSs e internet móvel. Em verdade, pelo consta dos autos, o autor é 

assíduo consumidor dos servidos da parte ré há vários anos. Ademais, 

em que pese a parte autora alegar que a empresa ré não colacionou 

qualquer prova que tenha o condão de afastar a ilegalidade da cobrança, 

nota-se que a parte requerente, também, não trouxe comprovantes de que 

adimpliu as faturas que deram ensejo à anotação de seu nome no rol de 

mal pagadores, ou qualquer outro documento que corroborasse, ainda que 
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minimamente, com os fatos alegados, de modo que não se desincumbiu do 

mínimo ônus de prova que deveria produzir, conforme assente 

entendimento jurisprudencial: “CONSUMIDOR. SERVIÇO DE TV POR 

ASSINATURA. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. 

PAGAMENTO NÃO COMPROVADO. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DOS 

FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DO AUTOR. SENTENÇA DE 

IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO”. (Recurso Cível Nº 

71005388996, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Cleber Augusto Tonial, Julgado em 26/03/2015). Desta feita, uma vez que 

os débitos foram livremente contraídos, e tendo a parte requerente como 

devedora, apresenta-se perfeitamente possível a inclusão de seu nome no 

cadastro de devedores, não se configurando como instrumento de 

constrangimento, porquanto visa a, mormente proteger a concessão do 

crédito, à luz do comando legal preconizado no art. 43 do CDC. Nesta linha 

de intelecção, conclui-se que o fato decorreu de culpa exclusiva da parte 

autora — a qual teria agido com incúria, de forma a restar inadimplente por 

certo período temporal —, bem como não demonstrada à ação da 

requerida, à relação de causalidade, que pudesse dar ensejo à sua 

responsabilidade civil, já que teria norteado sua conduta de acordo com o 

estrito exercício regular de direito que a lei lhe reserva, a improcedência 

do pedido formulado é medida que se impõe. III – DISPOSITIVO. Diante do 

exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, com 

resolução de o mérito, nos termos do inciso I do art. 487 do CPC. Sem 

custas e honorários advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55 da 

Lei nº 9.099/95. P. R. I. Transitada em julgado, remetam-se os autos ao 

arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Dom Aquino – MT, 14 de 

dezembro de 2017. Luciana Braga Simão Tomazetti Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000162-97.2017.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO DE FARIAS AMARAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO OAB - SP0221386A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DOM AQUINO SENTENÇA Numero do Processo: 

1000162-97.2017.8.11.0034 REQUERENTE: RENATO DE FARIAS AMARAL 

REQUERIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I VISTO, Trata-se de ação declaratória de 

inexistência de débito c/c indenização por danos morais, ajuizada por 

RENATO DE FARIAS AMARAL em desfavor de TELEFÔNICA DATA S/A, 

ambos devidamente qualificados nos autos. Deixo de apresentar o 

relatório com fulcro no artigo 38 in fine da Lei nº 9.099/95. FUNDAMENTO E 

DECIDO. I – DO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. Verifica-se, desde 

logo, que o deslinde da controvérsia não carece de dilação probatória, 

uma vez que as provas trazidas para os autos permitem de forma segura 

a formação do convencimento, o que, em última análise, confrontaria com 

os princípios da celeridade e economia processual. Dessa forma, conheço 

diretamente do pedido julgando antecipadamente a lide nos moldes do 

artigo 355, inciso I, do CPC. II – DO MÉRITO De início, vislumbra-se que a 

relação jurídica existente entre as partes é de consumo, uma vez que a 

parte autora encontra-se abarcada pelo conceito normativo positivado nos 

arts. 2º c/c 17 c/c 29 da Lei nº 8.078/90 e, igualmente, a parte ré 

subsume-se ao conceito especial do art. 3º do referido diploma legal. Por 

essa razão, impõe-se a inteira aplicação das normas previstas no Código 

de Defesa do Consumidor - que positiva um núcleo de regras e princípios 

protetores dos direitos dos consumidores enquanto tais - notadamente a 

inversão do ônus da prova em favor da autora. Da análise dos autos, bem 

como dos documentos acostados a ele, verifica-se que o direito milita em 

favor da parte requerida, pois, ao contestar a inicial, demonstrou 

convictamente a relação de consumo entre as partes e a legalidade da 

cobrança efetuada, uma vez que realmente houve o consumo pela parte 

autora. Com efeito, dos documentos constantes no bojo dos autos, 

vislumbra-se, de forma cristalina, que a requerida é mera intermediadora 

da negativação do nome do autor, haja vista a inadimplência do próprio em 

relação ao negócio jurídico entabulado junto à Caixa Econômica Federal. 

Além disso, denota-se que malgrado o requerente afirme que fora 

surpreendido com a negativação de nome, é clarividente dos autos que 

esse fora notificação acerca da inclusão de seu nome no cadastro de 

inadimplentes, por intermédio de documento emitido pelo Serasa Experian, 

onde constava que tal averbação era corolária de sua dívida junto à CEF. 

Vale ressaltar que, em ainda insurgindo-se acerca da dívida, este Juizado 

Especial não tem competência para dirimir questões afetas à Empresas 

Públicas da União, tal qual a Caixa Econômica Federal. Ademais, em que 

pese a parte autora alegar que a empresa ré não colacionou qualquer 

prova que tenha o condão de afastar a ilegalidade da cobrança, nota-se 

que a parte requerente, também, não trouxe comprovantes de que adimpliu 

as faturas que deram ensejo à anotação de seu nome no rol de mal 

pagadores, ou qualquer outro documento que corroborasse, ainda que 

minimamente, com os fatos alegados, de modo que não se desincumbiu do 

mínimo ônus de prova que deveria produzir, conforme assente 

entendimento jurisprudencial: “CONSUMIDOR. SERVIÇO DE TV POR 

ASSINATURA. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. 

PAGAMENTO NÃO COMPROVADO. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DOS 

FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DO AUTOR. SENTENÇA DE 

IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO”. (Recurso Cível Nº 

71005388996, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Cleber Augusto Tonial, Julgado em 26/03/2015). Desta feita, uma vez que 

os débitos foram livremente contraídos, e tendo a parte requerente como 

devedora, apresenta-se perfeitamente possível a inclusão de seu nome no 

cadastro de devedores, não se configurando como instrumento de 

constrangimento, porquanto visa a, mormente proteger a concessão do 

crédito, à luz do comando legal preconizado no art. 43 do CDC. Nesta linha 

de intelecção, conclui-se que o fato decorreu de culpa exclusiva da parte 

autora — a qual teria agido com incúria, de forma a restar inadimplente por 

certo período temporal —, bem como não demonstrada à ação da 

requerida, à relação de causalidade, que pudesse dar ensejo à sua 

responsabilidade civil, já que teria norteado sua conduta de acordo com o 

estrito exercício regular de direito que a lei lhe reserva, a improcedência 

do pedido formulado é medida que se impõe. III – DISPOSITIVO. Diante do 

exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, com 

resolução de o mérito, nos termos do inciso I do art. 487 do CPC. Sem 

custas e honorários advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55 da 

Lei nº 9.099/95. P. R. I. Transitada em julgado, remetam-se os autos ao 

arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Dom Aquino – MT, 14 de 

dezembro de 2017. Luciana Braga Simão Tomazetti Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000280-73.2017.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

DIORLEY ALMEIDA DOS ANJOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DOM AQUINO SENTENÇA Numero do Processo: 

1000280-73.2017.8.11.0034 REQUERENTE: DIORLEY ALMEIDA DOS 

ANJOS REQUERIDO: VIVO S.A. VISTO, Relatório dispensado, com fulcro 

no art. 38, da Lei nº 9.099/95 FUNDAMENTO E DECIDO. Nota-se que a 

parte autora, malgrado devidamente intimada, não promoveu à emenda da 

exordial. Assim, o caso dos autos comporta a extinção sem resolução de 

mérito, notadamente porque prescindível a prévia intimação da parte, nos 

termos do art. 51, § 1º, da Lei nº 9.099/95. Diante do exposto, 

considerando o não atendimento a intimação da parte autora para emendar 

a inicial, INDEFIRO a INICIAL, com fulcro no artigo 330, inciso IV, do NCPC, 

e JULGO EXTINTO o processo, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com 

fundamento no artigo 485, inciso I c/c o artigo 321, parágrafo único, ambos 

do novel Código de Processo Civil. Sem custas, nos termos do art. 54, da 

LJE. P. R. I. Transitada em julgado a presente sentença, ARQUIVEM-SE os 

autos, com observação das formalidades legais. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Às providências. Dom Aquino – MT, 14 de dezembro de 2017. 

Luciana Braga Simão Tomazetti Juíza de Direito
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Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000264-22.2017.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE NILTON FERREIRA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DOM AQUINO SENTENÇA Numero do Processo: 

1000264-22.2017.8.11.0034 REQUERENTE: JOSE NILTON FERREIRA DA 

COSTA REQUERIDO: VIVO S.A. VISTO, Relatório dispensado, com fulcro 

no art. 38, da Lei nº 9.099/95 FUNDAMENTO E DECIDO. Nota-se que a 

parte autora, malgrado devidamente intimada, não promoveu à emenda da 

exordial. Assim, o caso dos autos comporta a extinção sem resolução de 

mérito, notadamente porque prescindível a prévia intimação da parte, nos 

termos do art. 51, § 1º, da Lei nº 9.099/95. Diante do exposto, 

considerando o não atendimento a intimação da parte autora para emendar 

a inicial, INDEFIRO a INICIAL, com fulcro no artigo 330, inciso IV, do NCPC, 

e JULGO EXTINTO o processo, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com 

fundamento no artigo 485, inciso I c/c o artigo 321, parágrafo único, ambos 

do novel Código de Processo Civil. Sem custas, nos termos do art. 54, da 

LJE. P. R. I. Transitada em julgado a presente sentença, ARQUIVEM-SE os 

autos, com observação das formalidades legais. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Às providências. Dom Aquino – MT, 14 de dezembro de 2017. 

Luciana Braga Simão Tomazetti Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000267-74.2017.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRESSA TRAJANO SARAIVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DOM AQUINO SENTENÇA Numero do Processo: 

1000267-74.2017.8.11.0034 REQUERENTE: ANDRESSA TRAJANO 

SARAIVA REQUERIDO: VIVO S.A. VISTO, Relatório dispensado, com 

fulcro no art. 38, da Lei nº 9.099/95 FUNDAMENTO E DECIDO. Nota-se que 

a parte autora, malgrado devidamente intimada, não promoveu à emenda 

da exordial. Assim, o caso dos autos comporta a extinção sem resolução 

de mérito, notadamente porque prescindível a prévia intimação da parte, 

nos termos do art. 51, § 1º, da Lei nº 9.099/95. Diante do exposto, 

considerando o não atendimento a intimação da parte autora para emendar 

a inicial, INDEFIRO a INICIAL, com fulcro no artigo 330, inciso IV, do NCPC, 

e JULGO EXTINTO o processo, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com 

fundamento no artigo 485, inciso I c/c o artigo 321, parágrafo único, ambos 

do novel Código de Processo Civil. Sem custas, nos termos do art. 54, da 

LJE. P. R. I. Transitada em julgado a presente sentença, ARQUIVEM-SE os 

autos, com observação das formalidades legais. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Às providências. Dom Aquino – MT, 14 de dezembro de 2017. 

Luciana Braga Simão Tomazetti Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000008-16.2016.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

VICENTE FERREIRA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REMI CRUZ BORGES OAB - MT0011148S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CAMAROTTO - INDUSTRIA E COMERCIO DE ACUMULADORES LTDA - EPP 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO PARIZOTTO BANDEIRA OAB - PR37936 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DOM AQUINO SENTENÇA Numero do Processo: 

1000008-16.2016.8.11.0034 REQUERENTE: VICENTE FERREIRA - ME 

REQUERIDO: CAMAROTTO - INDUSTRIA E COMERCIO DE 

ACUMULADORES LTDA - EPP VISTO, Trata-se de ação declaratória de 

inexistência de débito com cancelamento de protesto com pedido 

acautelatório, ajuizada por VICENTE FERREIRA - ME em desfavor de 

CAMARATTO – INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ACUMULADORES LTDA - 

EPP, ambos devidamente qualificados nos autos. Deixo de apresentar o 

relatório com fulcro no artigo 38 in fine da Lei nº 9.099/95. FUNDAMENTO E 

DECIDO. I – DO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. Verifica-se, desde 

logo, que o deslinde da controvérsia não carece de dilação probatória, 

uma vez que as provas trazidas para os autos permitem de forma segura 

a formação do convencimento, o que, em última análise, confrontaria com 

os princípios da celeridade e economia processual. Dessa forma, conheço 

diretamente do pedido julgando antecipadamente a lide nos moldes do 

artigo 355, inciso I, do CPC. II – PRELIMINAR – CARÊNCIA DA AÇÃO POR 

PERDA DO OBJETO. De logo, destaco que inobstante os argumentos 

dispensados pela requerido, não se vislumbra qualquer causa que obste a 

análise do mérito da demanda posta em análise, pois em análise dos autos 

constata-se todos os requisitos exigidos para tal. Assim, REJEITO a 

preliminar apresentada. II – DO MÉRITO De início, registra-se que a relação 

entabulada entre as partes indiscutivelmente é de consumo, uma vez que 

a parte autora é a destinatária final dos serviços prestados pela ré, que o 

faz de forma contínua e habitual no desenvolvimento de suas atividades 

comerciais, fazendo assim com que as partes se enquadrem 

perfeitamente nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos 

arts. 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor. Prosseguindo, no caso 

em apreciação, ao analisar os fatos narrados na exordial e as 

circunstâncias que os envolvem, visualiza-se que a ré realizou o 

lançamento de três (03) protestos, com base em duplicatas mercantis, as 

quais originaram a dívida supostamente contraído pela parte autora, cada 

uma no valor de R$ 4.532,60 (quatro mil, quinhentos e trinta e dois reais e 

sessenta centavos). Todavia, em que pese a requerida ter apresentado 

cártulas de cheques e notas de solicitação de produtos, não juntou aos 

autos o comprovante de entrega desses, de modo a intuir que os fatos 

narrados pela parte autora revestem-se de veracidade, isto é, que a 

compra foi cancelada antes da entrega dos produtos. Além disso, como 

bem observado pela parte requerente, a parte ré sequer evidenciou que 

os cheques entregues foram apresentados à instituição bancária para 

serem compensados. Ora, não se pode olvidar que a duplicata é título de 

crédito causal, cuja emissão está exclusivamente condicionada à 

operação de compra e venda ou prestação de serviço. Assim, caso o 

referido título não tenha origem nessas operações, ou seja, oriundo de 

negócio jurídico diverso, a cártula se torna irregular e não subsiste. A 

propósito, o caput do art. 2º da Lei nº 5.474/68, dispõe sobre a duplicata 

da fatura de compra e venda nestes termos: “Art. 2º No ato da emissão da 

fatura, dela poderá ser extraída uma duplicata para circulação como efeito 

comercial, não sendo admitida qualquer outra espécie de título de crédito 

para documentar o saque do vendedor pela importância faturada ao 

comprador”. Fábio Ulhoa Coelho, com propriedade, ensina: “A duplicata 

mercantil é título causal, no sentido de que a sua emissão somente se 

pode dar para a documentação de crédito nascido de compra e venda 

mercantil. A consequência imediata da causalidade é, portanto, a 

insubsistência da duplicata originada de ato ou negócio jurídico diverso 

(Curso de Direito Comercial, Volume 1, 15ª edição, São Paulo: Saraiva, 

2011, p. 479). De mais, tem-se que para a sua validade como título de 

crédito, a duplicata deverá restar acompanhada da prova da entrega da 

mercadoria ou prestação de serviço. Na espécie, os documentos juntados 

pela requerida pressupõe a solicitação de mercadorias (pedidos) e não de 

entrega das mesmas, de maneira que carece de validade as duplicatas 

protestadas. Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO 

ESPECIFICADO. EXECUÇÃO. DUPLICATAS SEM ACEITE. FALTA DE 

COMPROVANTE DA ENTREGA DA MERCADORIA. A duplicata, quando não 

aceita ordinariamente, par que possa ser considerada efetivo título de 

crédito, exige a prova da entrega da mercadoria ou da prestação do 

serviço, além do protesto do título. A ausência dos comprovantes da 

entrega da mercadoria, no caso em exame, impõe a extinção do feito 

executivo. Decaimento mínimo da embargante que impede reconhecer a 

sucumbência recíproca. APELAÇÃO DESPROVIDA”. (TJRS, AC 

70058642257, 11ª Câmara Cível, Rel. Des. Luiz Roberto Imperatore de 
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Assis Brasil, j. 02.07.2014). Destarte, qualquer outra causa que dê origem 

ao saque de duplicata, que não seja uma compra e venda ou uma 

prestação de serviço, torna o título completamente ineficaz. Não isso 

bastasse, nas ações declaratórias negativas, como é o caso presente, o 

ônus de provar a existência da relação jurídica causal é do credor porque 

não se pode exigir da autora a produção de prova negativa, ou seja, da 

não existência da relação jurídica de compra e venda. Dessa forma, 

dúvidas não há acerca da ilegalidade no ato de remeter o nome do 

consumidor a protesto, já que inexiste débito para dar sustentáculo a 

negativação. Resta, pois, cristalina a responsabilidade da ré no evento 

que causou os danos suportados pela parte requerente, ou seja, a 

inscrição indevida de seu nome no banco de dados restritivo de crédito, o 

que, por si só, já é um fator determinante do dever de indenizar, posto que 

violado o princípio constitucional descrito no artigo 5º, inciso X, da 

Constituição Federal. Na espécie, o acervo probatório demonstra o nexo 

de causalidade entre a conduta ilícita da empresa demandada e o dano 

sofrido pelo postulante, revelando-se hígida a pretensão indenizatória. 

Igualmente, pode se concluir que, uma vez provada a indevida inclusão do 

nome do consumidor num banco de dados de proteção ao crédito, surgirá, 

ipso facto, a obrigação de reparação dos danos morais independente da 

análise subjetiva do sentimento do ofendido ou da produção de outras 

provas. De fato, sem qualquer pretensão de esmiuçar as várias correntes 

doutrinárias sobre o tema (teorias da exclusão, do estado psicológico, da 

personalidade e do efeito da lesão), parece-me mais adequado o conceito 

que define, como dano moral, aquele que afeta direitos personalíssimos do 

indivíduo, tais como a liberdade, a imagem, a honra, a vida, a reputação, a 

intimidade e os sentimentos afetivos, causando, ou não, qualquer tipo de 

sofrimento ou dor. Destaca-se, do conceito apresentado, a 

desnecessidade da ocorrência de qualquer sorte de sofrimento para a 

configuração do dano moral. Não se faz necessário, assim, que aquele 

dano aos direitos da personalidade provoque qualquer prejuízo psicológico 

a ofendida. É absolutamente prescindível qualquer tipo de exteriorização 

do dano por parte da vítima. Não por outro motivo, aliás, admite-se a 

causação de dano moral às pessoas jurídicas (Enunciado 227 da Súmula 

de Jurisprudência do STJ). Dentro daquele conceito de dano moral 

apresentado, basta que a lesão atinja qualquer daqueles direitos da 

personalidade que lhe sejam aplicáveis (art. 52 do NCC). Com efeito, em 

uma sociedade de massa em que se privilegia o consumo e o crédito ao 

consumidor, torna-se fato notório a importância dada à existência de 

restrições junto aos órgãos de proteção ao crédito. Nesta linha de 

intelecção, os prejuízos morais decorrentes da inscrição irregular em 

cadastros restritivos do crédito prescindem de comprovação, já que seu 

sofrimento é presumível, posto que a informação referente à inadimplência 

dos credenciados está disponível a qualquer um que acesse o banco de 

dados dessas entidades, abalando a reputação do cidadão perante a 

sociedade. Logo, é necessária tão somente a demonstração do nexo de 

causalidade entre a conduta e o dano, o que, no caso em apreço, restou 

comprovado. Não é demais deixar consignado que a situação relatada 

neste feito não é apenas um dissabor, mas verdadeiro constrangimento já 

que o registro da pendência financeira impede, na maioria dos casos, a 

obtenção de crédito na praça. Evidentemente, tal fato é passível de 

indenização por dano moral, não podendo deixar de ensejar punição à 

parte que abusou do direito e conspirou contra regras elementares 

constantes no próprio texto constitucional e na legislação 

infraconstitucional de regência. Feitas essas breves considerações, 

mostra-se pertinente o deferimento do pedido da parte requerente, pois 

uma vez que ficou demonstrado nos autos a inexistência do débito que 

ocasionou a inserção de seu nome no cadastro restritivo de crédito, sua 

inscrição é tida como indevida. Isto, pois, infere-se, nesta hipótese, que 

gerou certa agressão à honra e/ou aos sentimentos afetivos da autora, 

devendo assim ser reparada e/ou compensada pelas demandadas. 

Quanto ao arbitramento do dano, têm entendido a doutrina e a 

jurisprudência que devem ser observados certos critérios como a conduta 

das partes, condições sociais e econômicas do ofendido e do ofensor, a 

gravidade do dano, o grau de culpa, a fama do lesado. Não se pode 

olvidar, ainda, que o aprimoramento das relações de consumo e a 

efetivação do CDC exigem do Poder Judiciário uma postura rígida e 

enérgica, razão pela qual na aferição do dano moral deve o Julgador 

perseguir a busca do caráter pedagógico para que situações como essas 

não mais ocorram. Assim, levando-se em consideração que o autor não 

concorreu para o fato, tratar-se a ré de pessoa jurídica que goza da 

credibilidade de seus consumidores, sua conduta tempestuosa e 

negligente, o grau de culpa, considerado não para a caracterização da 

responsabilidade, mas sua intensidade, aliado ao caráter pedagógico da 

indenização, fixo-a em R$ 4.000,00 (quatro mil reais). Por fim, no tocante 

ao termo a quo dos juros de mora, necessário destacar que é 

entendimento assente em nossos tribunais, que devem incidir desde o 

evento danoso. Por outro lado, a correção monetária deve incidir a partir 

do arbitramento, nos termos da Súmula 362 do STJ. IV – DA LITIGÂNCIA 

DE MÁ-FÉ. Por fim, quanto ao pedido de condenação da parte autora em 

litigância de má-fé, ressalto que não há motivo suficiente para a aplicação 

dos artigos 80 e 81, ambos do novo Código de Processo Civil, conforme 

postulado pelas requeridas. Com efeito, para a aplicação da litigância de 

má-fé, devem estar presentes os requisitos previstos no artigo 80 do 

NCPC. In casu, a parte autora somente manifestou-se no exercício de seu 

direito, o que não enseja a aplicação da penalidade de litigância de má-fé, 

pois não há, no caso concreto, ao menos evidentemente, qualquer atitude 

desleal ou desonesta, não estando, portanto, configuradas as hipóteses 

previstas nos artigos 79 e 80, ambos do novo Código de Processo Civil. 

Inocorrente, portanto, situação a autorizar a condenação da parte autora 

por litigância de má-fé. V – DISPOSITIVO. Diante do exposto, JULGO 

PROCEDENTE a presente ação declaratória de inexistência de débito, com 

fulcro no artigo 487, I, do NCPC, para DECLARAR inexistente o débito no 

valor total de R$ 13.597,80 (treze mil, quinhentos e noventa e sete reais e 

oitenta centavos), e CONDENAR a requerida ao pagamento da importância 

de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de indenização por danos morais, 

a ser corrigida monetariamente, pelo INPC, à partir do arbitramento, a teor 

da Súmula 362 do STJ, acrescida de juros legais, de 1% (um por cento) ao 

mês, desde a data da inscrição indevida. Por conseguinte, TORNO 

SUBSISTENTE a tutela de urgência inicialmente deferida. Sem custas e 

honorários advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95. P. R. I. Transitada em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, 

com as cautelas e anotações necessárias. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Às providências. Dom Aquino – MT, 15 de dezembro de 2017. 

Luciana Braga Simão Tomazetti Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000090-13.2017.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA GONCALVES PEREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DOM AQUINO SENTENÇA Numero do Processo: 

1000090-13.2017.8.11.0034 VISTO, Deixo de apresentar o relatório com 

fulcro no artigo 38 in fine da Lei nº 9.099/95. FUNDAMENTO e DECIDO. 

Trata-se de cumprimento voluntário de sentença, porquanto dos autos é 

possível verificar que após a prolação do decisum, a parte requerida 

aportou ao feito comprovante do pagamento integral da condenação. 

Intimada, a parte requerente concordou com os valores depositados, 

informando, pois, a conta bancária para a transferência do montante 

depositado, mediante a expedição de alvará. Diante do exposto, 

vislumbra-se que houve satisfação integral do débito oriundo da 

condenação, razão pela qual JULGO EXTINTA a presente execução, nos 

termos do art. 924, II, do NCPC. Por conseguinte, EXPEÇA-SE o competente 

alvará de liberação e levantamento em favor da promovente, na forma 

estabelecida pelo Provimento nº 16/2011-CGJ. Sem custas e honorários 

advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. P. 

R. I. Após, remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações 

necessárias. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Dom 

Aquino – MT, 14 de dezembro de 2017. Luciana Braga Simão Tomazetti 

Juíza de Direito

Comarca de Feliz Natal

Vara Única

Expediente
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 74758 Nr: 806-45.2015.811.0093

 AÇÃO: Processo de Apuração de Ato Infracional->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ABDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO EDUARDO HINTZ - 

OAB:15857

 Vistos, etc. [...] FUNDAMENTO E DECIDO. Analisando atentamente os 

autos, em especial a documentação anexada às fls. 21, verifica-se que o 

menor infrator possui atualmente 18 anos, atingindo a maioridade civil, eis 

que nascido aos 29/06/1999. Assim, tenho que a superveniência da 

maioridade civil do infrator torna imperiosa a extinção da presente 

demanda socioeducativa, já que após completada a maioridade civil, não 

sendo o caso de aplicação de medida socioeducativa de semiliberdade ou 

de internação, não cabe a aplicação da medida de liberdade assistida 

cumulada com acompanhamento psicológico, tal como determinado pelo 

Tribunal de Justiça. Nesse sentido é a jurisprudência brasileira: 

“APELAÇÃO. ECA. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. MAIORIDADE 

SUPERVENIENTE. EXTINÇÃO DA MEDIDA QUE SE IMPÕE. Medidas 

socioeducativas mais severas, como internação e semiliberdade podem 

ser aplicadas até os 21 (vinte e um) anos de idade do representado por 

ato infracional, nos termos do artigo 121, § 5º, do ECA, sem que tal fato 

constitua qualquer afronta ao disposto pelo novo Código Civil no que tange 

à redução da maioridade civil para os 18 (dezoito) anos de idade. No 

entanto, o referido artigo não incide nas medidas socioeducativas mais 

brandas, como a de liberdade assistida, aplicada ao apelante, a qual, com 

o implemento de sua maioridade, deve ser julgada extinta. Precedentes. 

RECURSO PROVIDO. (TJ/RJ - APL: 04316870520128190001 RJ 

0431687-05.2012.8.19.0001, Relator: DES. DENISE VACCARI MACHADO 

PAES, Data de Julgamento: 20/02/2014, QUINTA CAMARA CRIMINAL, Data 

de Publicação: 18/03/2014)”. Ante o exposto, diante da superveniência da 

maioridade civil da parte representada ADRIEL BATISTA DOS SANTOS, e 

não sendo possível a aplicação da medida imposta, JULGO EXTINTO O 

PRESENTE FEITO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 485, 

inciso VI, do Código de Processo Civil, c.c. art. 2º, parágrafo único, do 

Estatuto da Criança e do Adolescente. Sem custas. Ciência ao Ministério 

Público. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Comarca de Guarantâ do Norte

Vara Única

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 85325 Nr: 1281-87.2013.811.0087

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Douglas Henrique da Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Angelita Kemper - 

OAB:15.090

 timação do (a) advogado (a) Dr. Angelita Kemper, para que no prazo de 3 

(três) dias, proceda com a devolução dos autos supra mencionado, sob 

pena de busca e apreensão e sanções previstas no artigo 234, § 2º, do 

NCPC, tendo em vista que retirou os autos em carga rápida.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 86700 Nr: 2376-55.2013.811.0087

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rafael Broch

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ivan Carlos Santore - 

OAB:OAB/MT 6.170 -B

 Intimação do advogado Dr. Ivan Carlos Sartore OAB/MT - 6170-B, para 

requerer o que de direito, no prazo de 5(cinco) dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 29073 Nr: 563-03.2007.811.0087

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Clodomar Massotti

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlindo Carrijo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciano Teixeira Barbosa Pinto 

- OAB:OAB/PR 35.630

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ivan Carlos Santore - 

OAB:OAB/MT 6.170 -B

 Intimação do (a) advogado (a) Dr.(a) Ivan Carlos Santore, para que no 

prazo de 3 (três) dias, proceda com a devolução dos autos supra 

mencionado, sob pena de busca e apreensão e sanções previstas no 

artigo 234, § 2º, do NCPC, tendo em vista que encontra-se com carga 

desde a data de 09/10/2017.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 84291 Nr: 252-02.2013.811.0087

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pedro Antonio da Silva Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ABDIEL VIRGINO MATHIAS DE 

SOUZA - OAB:16241

 DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE do acusado PEDRO ANTONIO DA 

SILVA NETO, qualificado nos autos, referente aos crimes descritos nos 

artigos 306 e 309 do Código de Trânsito Brasileiro, além do artigo 333, 

“caput” do Código Penal Brasileiro.Ciência ao Ministério Público.Transitado 

em julgado, arquivem-se os autos mediante as formalidades legais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 87169 Nr: 547-05.2014.811.0087

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elisa Kliemann

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Romy Kliemann - OAB:59.311

 Logo, acolho o parecer ministerial de fls. 488/489v, a fim de reconhecer a 

incompetência da Justiça Estadual para o processamento e julgamento do 

presente feito, determinando a remessa dos autos ao Juízo Federal da 

Subseção Judiciária de Sinop/MT, nos termos do artigo 109, IV, da 

Constituição Federal.Ciência ao Ministério Público.Após, procedam-se às 

baixas e anotações devidas na Distribuição.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 81948 Nr: 1282-09.2012.811.0087

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Paulo Procopio Neto, Ana Maria Nunes Procopio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elio Alceno Schowantz - 

OAB:OAB/MT 10.695-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Havendo o retorno dos autos do Tribunal de Justiça à origem para fins de 

intimação da parte autora para que proceda ao requerimento 

administrativo, atendido e juntado às fls. 116, revogo a decisão que 

determinou a designação de audiência de instrução e julgamento e 

determino a permanência dos autos conclusos para sentença em 

gabinete.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 93006 Nr: 1220-61.2015.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUSTINA DA SILVA NAVARRO
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA DE LIMA - OAB:14068

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de demanda objetivando a concessão de AUXÍLIO DOENÇA C/C 

CONVERSÃO EM APOSENTADORIA RURAL POR INVALIDEZ proposta em 

face do INSS.

 Narra a parte autora que sempre laborou no campo, em regime de 

economia familiar, no entanto encontra-se atualmente incapacitado e 

insuscetível para o exercício de qualquer atividade laborativa.

Juntou documentos.

Em contestação o INSS pugna pela improcedência dos pedidos.

Perícia médica agendada para a data de 15.08.2017, às 11h00min.

Autora devidamente intimada através de seu advogado, para comparecer 

no local e horário, designados para a realização da perícia médica, não o 

fez.

Relatei o essencial.

 FUNDAMENTO E DECIDO

Compulsando os autos, verifico que a parte-autora devidamente intimada 

para realização da perícia médica, não compareceu.

Considerando o fato de que a requerente não comprovou os fatos 

constitutivos do seu direito, em razão da ausência injustificada na perícia 

médica agendada, não sendo possível afirmar a incapacidade laborativa 

narrada na inicial e, sendo ônus da parte autora produzir a prova 

obrigatória do seu direito, o indeferimento do pedido inicial é medida que se 

impõe.

Sendo assim, ante a ausência de prova imprescindível em casos dessa 

natureza (perícia médica), JULGO IMPROCEDENTE a pretensão contida na 

exordial, com resolução de mérito, na forma do art. 487, I do CPC.

Isento do pagamento das custas e honorários processuais.

 P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 87618 Nr: 896-08.2014.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RENATO ARAUJO RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ORLANDO MARTENS - 

OAB:5782-b/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Chamo o feito à ordem.

Tratando-se de matéria eminentemente de direito, que pode ser 

comprovada de maneira documental, desnecessária a realização de 

audiência de instrução e julgamento.

Intime-se o Perito, Dr. Ricardo Henrique Ribeiro, para que informe se houve 

a realização da perícia, conforme atestado pelo autor às fls. 45, vez que 

se constata o não comparecimento de Renato Araújo Ribeiro à perícia 

agendada para o dia 07/03/2017 às 11h30min, segundo fls. 43.

Se sim, proceda-se com a juntada do respectivo laudo pericial. Caso 

contrário, intime-se a parte autora para que compareça no consultório do 

Perito Judicial na data a ser designada pela Secretaria.

 Após, conclusos para sentença.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 106026 Nr: 741-97.2017.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elenita Salvário da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elio Alceno Schowantz - 

OAB:OAB/MT 10.695-A, Maycon A. Chagas de Lima - OAB:OAB/MT 

21.831/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Redesigno perícia para a data de 19.12.2017 às 11h00min.

Intime-se a parte requerente para que compareça no consultório do Perito 

Judicial Dr. Ricardo Henrique Ribeiro, localizado na Avenida das Candeias, 

nº 560, Cidade Nova, Clínica Guarantã, para realização do exame pericial.

Cumpra-se.

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 86568 Nr: 92-40.2014.811.0087

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público de Guarantã do Norte - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Roberson Junior Pereto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Silvio da Silva - OAB:3.685-A 

OAB/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Art. 1.002 da CNGC, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar o advogado da parte denunciada 

para apresentar as contrarrazões, no prazo legal.

Comarca de Guiratinga

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 37389 Nr: 780-24.2015.811.0036

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Zootec Indústria e Comércio de Produtos Agropecuários 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cleveiton Ferreira Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Duilio Piato Junior - OAB:3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 780-24.2015.811.0036 (37389)Execução de Título 

JudicialDecisão.Vistos etc.DEFIRO o petitório da parte exequente de fl. 

92/93 e 96. Dessa forma, DETERMINO a designação de hasta pública para 

alienação do bem penhorado, com base no art. 730 do CPC/2015, para 

isso:1) HOMOLOGO o resultado da avaliação do bem penhorado, juntada à 

fl. 87 visto que razoável em relação as características do bem e coerente 

com o preço de mercado, além de que resta incontroverso devido a falta 

de impugnação das partes.2) DETERMINO que a Secretaria da Vara Única 

designe-se data para a realização do leilão do bem penhorado, de 

preferência em conjunto com os demais autos que estão na mesma 

situação, devendo ser observado o disposto nos artigos 879 a 903 do 

Novo Código de Processo Civil, bem como as normas estipuladas pela 

CNGC em relação ao procedimento de alienação judicial.Além disso, 

PUBLIQUEM-SE os respectivos editais, nos termos do § 1º do art. 22 da 

Lei nº 6.830/80 e do art. 887 do NCPC.3) Tendo em vista a designação de 

diversas hastas públicas nesta Comarca sem arrematação dos bens 

penhorados, muitas vezes em razão da falta de divulgação acerca da 

praça, VERIFICO a necessidade de se nomear um grupo profissional 

habilitado para que providencie os atos necessários quanto à divulgação e 

à condução das respectivas praças.Deste modo, NOMEIO, com base no 

art. 883 do CPC/2015, para o encargo os Leiloeiros CIRLEI FREITAS 

BALBINO DA SILVA Leiloeira Publica Oficial

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 47191 Nr: 663-62.2017.811.0036

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Glauber Rodrigues Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de José Rodrigues dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Denisvaldo Silva Jardim - 

OAB:8183

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 663-62.2017.811.0036 (47191)

Ação de Inventário

 Decisão.

Vistos etc.

 DEFIRO o pedido de fl. 53 da parte inventariante, para habilitar os 
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mencionados herdeiros indicados no presente feito, contudo antes da 

citação, necessário a parte apresentar as primeiras declarações conforte 

já determinado na decisão anterior.

Dessa forma, INTIME-SE PESSOALMENTE a parte inventariante para que, 

no prazo de 20 (vinte) dias, apresente as primeiras declarações, sob pena 

de extinção do processo, sem resolução do mérito, conforme estabelece o 

art. 485, II e III, §1º do NCPC.

Após, cite-se a Fazenda Pública e herdeiros não representados (art. 626, 

CPC), BEM COMO AQUELES INDICADOS PELO INVENTARIANTE à fl. 53, 

para se manifestarem acerca das primeiras declarações, podendo, se 

dela discordar, juntar prova de cadastro, em quinze (15) dias (art. 1.002, 

CPC), ou atribuir diretamente novos valores, que poderão ser aceitos 

pelos interessados (art. 634, CPC), para o que devem ser manifestar 

expressamente. Deverá também o Ministério Público manifestar-se, caso 

haja interesse de incapaz (art. 626, caput).

Ainda, intime-se o inventariante para anexar aos autos as certidões 

negativas municipal, federal e estadual em nome da ‘de cujus’, sendo esta 

última expedida pela Procuradoria Geral do Estado.

Por fim, CERTIFIQUE-SE a serventia e VOLTEM os autos conclusos.

Cumpra-se. Intime-se.

 Expeça-se o necessário.

Guiratinga/MT, 14/12/2017.

Aroldo José Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 3204 Nr: 575-20.2000.811.0036

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edemar Oclides Krampe, Eduíno Krampe, 

Eliezer Alves de Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:140055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Cesar Passinato 

Amorim - OAB:7542

 , DETERMINO que o bem seja submetido à nova praça, dentro do prazo 

razoável a ser fixado pela Secretaria da Vara Única, para a venda a quem 

mais der, exceto se o preço ofertado for vil (inferior a 50% do valor da 

avaliação).9) No final, CERTIFIQUE-SE a serventia e VOLTEM os autos 

conclusos.Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.Guiratinga/MT, 

21/11/2017.Aroldo José Zonta BurgarelliJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 38084 Nr: 1112-88.2015.811.0036

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Guiratinga-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Queuza Rubia Guimarães Roda, Alda 

Guimarães Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juliano Luiz Alves de Matos - 

OAB:19730/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 1112-88.2015.811.0036 (Código 38084).

Ação Execução Fiscal

Decisão.

Vistos.

DEFIRO a petição da parte exequente de fls. 43/44, pois observa-se a 

regularidade dos argumentos e documentos apresentados para a 

substituição processual da falecida Queuza Rubia Guimarães Roda 

(certidão de óbito fl. 44).

 Dessa forma, HOMOLOGO a habilitação da única herdeira Sra. Alda 

Guimarães Silva para a devida sucessão processual.

1) Para isso, CORRIJA-SE a autuação no Sistema Apolo, para que passe a 

constar no polo passivo da presente demanda o nome da herdeira Alda 

Guimarães Silva, já qualificada e com endereço indicado nos autos.

2) Dessa forma, CITE-SE a referida substituta processual, no endereço 

indicado (fls. 43/44), nos exatos termos da decisão inicial do presente 

feito executivo.

3) Após o transcurso do prazo, INTIME-SE a parte exequente, para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, proceder com o devido andamento processual, 

requerendo o que entender cabível, sob pena da extinção do presente 

feito sem resolução do mérito.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Guiratinga/MT, 14/12/2017.

Aroldo José Zonta Burgarelli

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 42615 Nr: 929-83.2016.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antônio Oliveira de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Departamento de Trânsito do Estado de Mato 

Grosso –DETRAN-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Frederico 

Lopes-Defensor Público - OAB:Mat.100552/DP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Kamila Aparecida R. C. do 

Espirito Santo - OAB:14133

 Autos n° 929-83.2016.811.0036 (42615)

Despacho.

Vistos etc.

INTIMEM-SE as partes a fim de que especifiquem e justifiquem as provas 

que ainda pretendem produzir, no prazo de 10 (dez) dias, ou 

manifestem-se pelo interesse do julgamento antecipado da lide.

Intimem-se. Cumpra-se

Às providências.

Guiratinga/MT, 14/12/2017.

 Aroldo José Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 47336 Nr: 768-39.2017.811.0036

 AÇÃO: Exceção de Incompetência->Exceções->Incidentes->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: APP, MdJPdC, KCCdS, ARdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GMD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO FERREIRA DA SILVA - 

OAB:14924/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 768-39.2017.811.0036 (47336)

Exceção de Incompetência

Sentença.

Vistos etc.

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (fls. 24) opostos pela parte 

autora, em face da sentença exarada, alegando omissão/contradição, uma 

vez que este Juízo condenou a parte ao pagamento de custas 

processuais, contudo durante o trâmite processual a mesma havia 

provado que era merecedora dos benefícios da justiça gratuita.

 Vieram-me os autos conclusos.

É o sucinto relatório. Fundamento e Decido.

Os presentes embargos merecem pronto acolhimento, uma vez que a 

sentença de fato foi omissa/contraditória no ponto impugnado, pois 

condenou a parte embargante, beneficiária da Justiça Gratuita, conforme 

documentos acostados a peça inicial, ao pagamento imediato das custas 

processuais, visto que nos termos do art. 98, §3º do NCPC o correto é 

deixar as obrigações sucumbenciais nestes caso em “condição 

suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 

(cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as 

certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de 

insuficiência”.

Ante o exposto, RECEBO os embargos de declaração e DOU 

PROVIMENTO AO RECURSO, com alteração do julgado, apenas para 

EXCLUIR a intimação da embargante para o pagamento imediato das 

custas no prazo de 48 horas e para MODIFICAR o item do dispositivo da 

sentença que condenou a parte ao pagamento das custas processuais, o 

qual passará a constar o seguinte:

“CONDENO o autor ao pagamento de custas e despesas processuais, de 

modo que a sua execução deverá seguir o procedimento expresso no art. 

98, §3º do NCPC, em vista da parte autora ser beneficiária da Justiça 

Gratuita.”

Após o trânsito em julgado da r. sentença e nada sendo requerido, 

PROCEDAM-SE as baixas e anotações de estilo e ARQUIVEM-SE os 
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presente autos.

Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

 Guiratinga/MT, 14/12/2017.

Aroldo José Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 569 Nr: 57-69.1996.811.0036

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DBR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JRdM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérgio Antonio de Oliveira - 

OAB:9.225/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sidney Divino da Silva 

Rodrigues - OAB:6738-MT

 Autos nº 57-69.1996.811.0036 - 569

Cumprimento de sentença

Decisão.

Vistos etc.

1) INTIME-SE PESSOALMENTE a parte exequente para que no prazo de 05 

(cinco) dias, manifeste-se nos autos em relação a certidão de fl. 487, 

requerendo o que entender de direito, sob pena de extinção do presente 

feito, sem resolução do mérito.

2) Por fim, CERTIFIQUE-SE a serventia e VOLTEM os autos conclusos.

Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

Guiratinga/MT, 12/12/2017.

 Aroldo José Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 8198 Nr: 868-14.2005.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ellen Moraes de Oliveira, Laudimira Vieira de Moraes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anderson Gabriel Rezende

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMIR JOEL CARDOSO - 

OAB:3473, Fernando César Bortolaia - OAB:5.444

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 868-14.2005.811.0036 (8198)

Execução

 Decisão.

Vistos etc.

 CIENTE da atualização do débito perseguido pela parte exequente na 

petição de fls. 173/176.

Contudo a parte exequente deixou de manifestar em relação ao retorno da 

Carta Precatória que havia sido expedida para a Comarca de Mineiros/GO, 

em que na Certidão de fl. 146 o Oficial de Justiça manifesta quanto à 

impossibilidade de avaliação do bem, bem como a incoerência entre o 

nome do executado e o nome do proprietário que consta na matrícula do 

imóvel nº 886.

Dessa forma, INTIME-SE PESSOALMENTE a parte exequente para que, no 

prazo de 10 (dez) dias, manifeste do retorno da Carta Precatória, 

principalmente, em relação a esses pontos mencionados, requerendo o 

que entender de direito, sob pena de extinção do processo, sem 

resolução do mérito, conforme estabelece o art. 485, II e III, §1º do NCPC.

Por fim, CERTIFIQUE-SE a serventia e VOLTEM os autos conclusos.

Cumpra-se. Intime-se.

 Expeça-se o necessário.

Guiratinga/MT, 13/12/2017.

Aroldo José Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 31828 Nr: 408-46.2013.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Manoel Ribeiro dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS -Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Letícia Silva de Lima Suzana - 

OAB:11.709/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador do INSS de roo - 

OAB:TODAS CORRESP.

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

Intimar a parte autora e o advogado da parte autora para que traga aos 

autos as informações bancarias necessárias para expedição de alvará 

eletrônico, do autor e do advogado com relação a sucumbências e ou 

ainda, dos contratuais, desde que obedecidas as disposições, com 

juntada do contrato nos autos, em virtude das novas regras da Resolução 

11/2014 - do Tribunal Pleno, que regulamenta os depósitos judiciais do 

Poder Judiciário de Mato Groso, a qual determina a liberação de valores 

referente a depósitos judiciais somente por meio de alvará eletrônico.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 34816 Nr: 1276-87.2014.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Tereza de Jesus Miranda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcia Maria Mancoso Baptista 

- OAB:3560-B, MAURI CARLOS ALVES DE ALMEIDA FILHO - 

OAB:9981/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Geraldo da Costa Ribeiro 

Filho - OAB:Proc. do Estado, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - OAB:rua carlos

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a presente ação de cobrança, 

extinguindo o processo COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, o que faço com 

supedâneo no art. 487, I do Novo Código de Processo Civil.CONDENO a 

parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, contudo 

pelo fato de ser beneficiária da Justiça Gratuita, a execução dessas 

obrigações deverá ficar suspensa nos termos do art. 98, §3º do 

NCPC.Publique-se. Registre-se. Intime-se.Transitado em julgado, em nada 

sendo requerido, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações de 

praxe.Cumpra-se. Expeça-se o necessário.Guiratinga/MT, 14/12/2017. 

Aroldo José Zonta Burgarelli Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 37291 Nr: 744-79.2015.811.0036

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Silvana Galbier

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilmar Nilson

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daiane Luza - OAB:MT 14.059, 

GRASIELLI ARRUDA SEOLIM - OAB:20261-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anibal Francisco Carvalhal 

de Oliveira Junior - OAB:21051-B

 Ante o exposto, RECEBO os embargos de declaração e DOU 

PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO, com alteração do dispositivo 

questionado da referida sentença, PARA QUE PASSE a constar da 

seguinte forma:“CONDENO a parte autora ao pagamento de custas e 

despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios no 

percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizado, 

contudo a execução de tais verbas deverá seguir o procedimento 

expresso no art. 98, §3º do NCPC, em vista da parte autora ser 

beneficiária da Justiça Gratuita.”Após o trânsito em julgado da r. sentença 

e nada sendo requerido, PROCEDAM-SE as baixas e anotações de estilo e 

ARQUIVEM-SE os presente autos.Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o 

necessário.Guiratinga/MT, 14/12/2017.Aroldo José Zonta BurgarelliJuiz de 

Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 38317 Nr: 1214-13.2015.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aparecida Gabriela Gomes da Silva
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Departamento de Trânsito do Estado de Mato 

Grosso –DETRAN-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Frederico 

Lopes-Defensor Público - OAB:Mat.100552/DP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIO LUCIO FRANCO 

PEDROSA - OAB:5746

 Autos n° 1214-13.2015.811.0036 (38317)

Ação Declaratória

Despacho.

Vistos etc.

CERTIFIQUE-SE a Secretaria da Vara Única, se houve o cumprimento pela 

parte requerida da tutela antecipada deferida às fls. 37/38.

Após, VOLTEM os autos conclusos para sentença.

Intime-se. Cumpra-se.

Expeça-se o necessário.

Guiratinga/MT, 14/12/2017.

 Aroldo José Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 41160 Nr: 437-91.2016.811.0036

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Hospital de Medicina Especializada Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Verônica Zardini Dourado, Antonio Vinícius 

Zardini Dourado Mesquita

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alex Sandro Caerdoso - 

OAB:11.393/MT, LEANDRO VICENTE FARIAS - OAB:18.801

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexander Zardini Dourado - 

OAB:7.022-MT

 Autos n° 437-91.2016.811.0036 (41160)

Ação Monitória

Decisão.

Vistos etc.

Dando prosseguimento ao feito, DESIGNO AUDIÊNCIA de instrução e 

julgamento para o dia 12/03/2018, às 15:00hrs (MT).

INTIMEM-SE as partes pessoalmente a fim de que compareçam à 

audiência, para prestar o seu depoimento, CONSIGNANDO 

EXPRESSAMENTE NO MANDADO A ADVERTÊNCIA DA PENA DE 

CONFISSÃO, CASO NÃO COMPARECEREM, conforme estabelece o artigo 

385, § 1º, do Novo CPC.

 INTIMEM-SE OS ADVOGADOS DAS PARTES, da audiência designada, via 

DJE. Ressalto que eles deverão apresentar o rol de testemunhas no prazo 

legal. FICAM ADVERTIDOS da sua obrigação de intimarem as testemunhas 

por eles arroladas do dia, da hora e do local da audiência designada, nos 

termos do art. 455, caput e §1º do Novo CPC ou comprometerem em levar 

as testemunhas à audiência, nos moldes do art. 455, §2º do Novo CPC.

A inércia na realização da intimação das testemunhas pelo advogado da 

parte ou a ausência delas na audiência designada de forma injustificada 

IMPORTARÁ DESISTÊNCIA DE SUA INQUIRIÇÃO e PRECLUSÃO DA 

PROVA TESTEMUNHAL (art. 455, §2º e §3º do Novo CPC).

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

Guiratinga/MT, 14/12/2017.

Aroldo José Zonta Burgarelli

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 47032 Nr: 600-37.2017.811.0036

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vilson Teixeira Sobrinho, Vilma Dantas Sobrinho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiane Elensilzie de Oliveira - 

OAB:6141/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marli Terezinha Mello 

Oliveira - OAB:5134/MT

 Ante o exposto, RECEBO OS EMBARGOS opostos, COM EFEITO 

SUSPENSIVO, ante a presença dos requisitos estabelecidos no art. 919, 

§1º do Novo CPC.1) DETERMINO a suspensão da Ação de Execução nº 

2119-81.2016.811.0036 (44905) até a sentença final dos presentes 

embargos à execução.2) APENSE-SE os presentes embargos à execução 

ao feito executivo principal nº 2119-81.2016.811.0036 (44905).3) 

TRANSLADE cópia dessa decisão aos autos principais mencionados nº 

2119-81.2016.811.0036 (44905).4) DEIXO de designar audiência de 

conciliação uma vez que não vislumbro ser a audiência de conciliação 

imprescindível para o desate da contenda, devido a sua complexidade, 

privilegiando assim a princípio da celeridade e da economia processual. 

Além do mais, a conciliação é um ato de liberalidade das partes, podendo 

inclusive se aperfeiçoar fora dos autos.5) Por isso, CITE-SE a parte 

embargada para, no prazo de 15 (quinze) dias e sob as advertências 

legais, apresentarem contestação aos embargos opostos, nos termos do 

artigo 920, I, do Novo CPC.6) Caso haja o oferecimento da contestação, 

INTIME-SE a parte embargante para oferecer impugnação à contestação, 

no prazo de 15 (quinze) dias.7) Por fim, CERTIFIQUE-SE a serventia e 

VOLTEM os autos conclusos.Intime-se. Cumpra-se.Expeça-se o 

necessário.Às providências.Guiratinga/MT, 14/12/2017.Aroldo José Zonta 

BurgarelliJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 37392 Nr: 782-91.2015.811.0036

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Zootec Indústria e Comércio de Produtos Agropecuários 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cleveiton Ferreira Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Duilio Piato Junior - OAB:3719, 

Fabiano Joaquim Quinebre - OAB:12196/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 782-91.2015.811.0036 (37392)Execução de Título 

ExtrajudicialDecisão.Vistos etc.DEFIRO o petitório da parte exequente de fl. 

135/136. Dessa forma, DETERMINO a designação de hasta pública para 

alienação do bem penhorado, com base no art. 730 do CPC/2015, para 

isso:1) HOMOLOGO o resultado da avaliação do bem penhorado, juntada à 

fl. 130 visto que razoável em relação as características do bem e coerente 

com o preço de mercado, além de que resta incontroverso devido a falta 

de impugnação das partes.2) DETERMINO que a Secretaria da Vara Única 

designe-se data para a realização do leilão do bem penhorado, de 

preferência em conjunto com os demais autos que estão na mesma 

situação, devendo ser observado o disposto nos artigos 879 a 903 do 

Novo Código de Processo Civil, bem como as normas estipuladas pela 

CNGC em relação ao procedimento de alienação judicial.Além disso, 

PUBLIQUEM-SE os respectivos editais, nos termos do § 1º do art. 22 da 

Lei nº 6.830/80 e do art. 887 do NCPC.3) Tendo em vista a designação de 

diversas hastas públicas nesta Comarca sem arrematação dos bens 

penhorados, muitas vezes em razão da falta de divulgação acerca da 

praça, VERIFICO a necessidade de se nomear um grupo profissional 

habilitado

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 38256 Nr: 1198-59.2015.811.0036

 AÇÃO: Tutela e Curatela - Remoção e Dispensa->Procedimentos 

E s p e c i a i s  d e  J u r i s d i ç ã o  V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Devilma Francisca Evangelista

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Yvone Carvalho dos Santos, Deusdete 

Evangelista

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Ferreira da Silva - 

OAB:14924-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 1198-59.2015.811.0036 (38256)

Remoção de Curadoria

Decisão.

Vistos etc.

DECRETO a revelia da parte requerida, visto que devidamente citada, não 

apresentou qualquer defesa no presente feito.

Assim, INTIME-SE a parte autora a fim de que especifique e justifique as 

provas que ainda pretende produzir, no prazo de 10 (dez) dias, ou 

manifeste-se pelo interesse do julgamento antecipado da lide.

Intimem-se. Cumpra-se

Às providências.
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Guiratinga/MT, 14/12/2017.

 Aroldo José Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 43858 Nr: 1594-02.2016.811.0036

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elton Fernandes de Abreu

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Ferreira da Silva - 

OAB:14924-O/MT

 Certidão

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, no ato de sua intimação, o réu alegou que iria 

procurar seu advogado para fins de interpor eventual recurso. Intimo o 

casuístico do réu para, no prazo legal, manifestar nos autos.

Guiratinga - MT, 14 de dezembro de 2017.

Analista Judicial

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 47264 Nr: 697-37.2017.811.0036

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cleophanes Lopes Domingues Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria de Jesus Souza Santos, José Alves dos 

Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Léa Carvalho Moraes 

Brzezinski - OAB:3295-B, Luciana Gulart Soares - OAB:6.008-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Reinaldo Rodrigues de 

Almeida - OAB:12401-B/MT

 Autos n° 697-37.2017.811.0036 (47264)

Ação de Interdito Proibitório

Despacho.

Vistos etc.

INTIMEM-SE as partes a fim de que especifiquem e justifiquem as provas 

que ainda pretendem produzir, no prazo de 10 (dez) dias, ou 

manifestem-se pelo interesse do julgamento antecipado da lide.

Intimem-se. Cumpra-se

Às providências.

Guiratinga/MT, 14/12/2017.

 Aroldo José Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 50072 Nr: 2080-50.2017.811.0036

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdir Ciomar Martini

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rayanne Beatriz Santos, Rayanne Cristina 

Santos, Katia Sinara Appel, Arcedino Machado, Paulo Roberto Soares, 

Maria Luzia Silva Neris Oliveira, Tarcisio Ferreira Almeida, Carlos Ayres 

Wonsoscki, Augustinho Lourenço de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISAIAS CAMPOS FILHO - 

OAB:2470/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos: 2080-50.2017.811.0036 (50072)

Ação de Usucapião

 Despacho.

Vistos etc.

Observa-se que a parte autora cumpriu adequadamente a decisão de 

emenda da peça inicial, recolhendo nos autos as custas processuais (fls. 

19/20).

1) Dessa forma, dando prosseguimento ao feito, CITEM-SE os requeridos e 

eventuais interessados ausentes, incertos e desconhecidos por edital 

para que apresentem defesa no prazo de 15 (quinze) dias nos termos da 

ação.

2) EXPEÇA-SE mandado de citação para os confrontantes, na forma 

requerida na inicial.

3) Após, INTIMEM-SE, via postal, para que manifestem se têm interesse na 

causa, os representantes da Fazenda Pública da União, do Estado, e do 

Município.

 4) Por fim, ABRA-SE vista dos autos ao Ministério Público.

Cumpra-se. Intime-se.

Guiratinga/MT, 14/12/2017.

Aroldo José Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 240 Nr: 383-92.1997.811.0036

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Eugênio Bonjour, Maria de Lourdes 

Ramos Bonjour, Carlos Conceição da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anely de Moraes Pereira 

Marlin - OAB:13.571-B, Cinara Campos Carneiro - OAB:8.521, 

Graciele de Almeida Campos - OAB:10.847, João Batista Araújo 

Barbosa - OAB:9.847, Valdir Seganfredo - OAB:3501-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gelson Luís Gall de Oliveira - 

OAB:3.966-MT, Gustavo Bouvié de Oliveira - OAB:16.323, Péricles 

Landgraf Araújo de Oliveira - OAB:MT/6.005-A, Vânea Cristina 

Colombari - OAB:

 Processo n.º 383-92.1997.811.0036 (240)

Execução de Título Extrajudicial

Despacho.

Vistos etc.

CIENTE da certidão de fl. 1502, contudo diante da complexidade da 

presente causa e do princípio do contraditório e da ampla defesa, 

INTIME-SE PESSOALMENTE as partes, para que, no prazo de 10 (dez) 

dias, MANIFESTEM-SE em relação ao Laudo Pericial de fls. 1503/1532, 

requerendo o que entender cabível, sob pena de preclusão do direito.

Intime-se. Cumpra-se.

 Expeça-se o necessário.

Às providências.

 Guiratinga/MT, 11/12/2017.

 Aroldo José Zonta Burgarelli

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 16159 Nr: 901-28.2010.811.0036

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco da Amazônia S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nilva Martins Cunha, Wilmon Cunha Laranjeira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jeanne Karla Ribeiro - 

OAB:8367/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elemar Elio Perinazzo - 

OAB:8780-B

 Autos nº 901-28.2010.811.0036 (16159)

Cumprimento de Sentença

Decisão.

Vistos etc.

Em análise da petição de impugnação ao cumprimento de sentença (fls. 

140/143), observa-se que entre outros pedidos requer a designação da 

audiência de conciliação, pelo fato da parte vislumbrar a possibilidade de 

um acordo judicial.

Dessa forma, DEFIRO o mencionado pedido, pois o legislador, no Código 

de Processo Civil de 2015, no art. 334 e seguintes, com a intenção de 

buscar maior ênfase aos meios alternativos de resolução de conflitos, 

tornou essencial a realização da audiência de conciliação quando 

requerido pela parte.

Assim, ENCAMINHEM-SE os autos à Conciliadora do Juízo para 

designação de audiência de conciliação, após INTIMEM-SE as partes para 

comparecerem no ato, sob pena do pagamento de multa no percentual de 

2% (dois por cento) sobre o valor total do débito perseguido.

Por fim, CASO TENHA ÊXITO A CONCILIAÇÃO VOLTEM os autos 
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conclusos para a homologação do acordo, CONTUDO CASO AS PARTES 

NÃO ENTRAREM EM ACORDO, voltem os autos conclusos para análise e 

julgamento do mérito da petição de impugnação ao cumprimento de 

sentença (fls. 140/143) e o devido prosseguimento do feito.

Intime-se. Cumpra-se.

Expeça-se o necessário.

Guiratinga/MT, 11/12/2017.

 Aroldo José Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

Comarca de Itaúba

Diretoria do Fórum

Portaria

 PORTARIA Nº 40/2017/DF

 O Excelentíssimo Senhor Dr. Adalto Quintino da Silva, MM Juiz de Direito e 

Diretor do Foro da Comarca de Itaúba, Estado de Mato Grosso, no uso de 

suas atribuições legais;

 CONSIDERANDO o que dispõe o Art. 52 inciso III do COJE e Art. 14, 

parágrafo único da Lei 7255/2000.

 CONSIDERANDO que o Sr. ALEXANDRE GRANOSKI Juiz de Paz, estará 

em gozo de férias e o Sr. APARECIDO KOITI KIMURA Juiz de Paz 

Substituto da Comarca de Itaúba/MT, estará ausente na comarca entre 

20/12/2017 à 20/01/2018.

 RESOLVE:

 Designar “Ad Hoc” o Sr. DEVONZIR ANTÔNIO CARNEIRO MARCONDES , 

CPF n. 431.482.339-20, RG n. 3988.140-3 SSP/PR, para exercer a função 

de Juiz de Paz, Designado em caráter de substituição na Comarca de 

Itaúba/MT, para atuar nos dias 20/12/2017 à 20/01/2018.

 Publique-se, Registre-se.

Itaúba-MT, 15 de dezembro de 2017.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito e Diretor do Foro

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 71105 Nr: 390-39.2013.811.0096

 AÇÃO: Desapropriação->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Geraldo Kanut, OSCAR HERMINIO FERREIRA 

FILHO (Espólio), OSCAR FERREIRA BRODA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME MAXIMIANO - 

OAB:69269

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLÁUDIO SANTOS ALVES DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 13795, EFRAIM RODRIGUES GONÇALVES - 

OAB:4156, GISELE GAUDENCIO ALVES DA SILVA RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 7335, LUIZ ORIONE NETO - OAB:MT - 3.606

 Código Apolo nº: 71105

Vistos, etc.

Tendo em vista a juntada, nestes autos, dos documentos produzidos na 

Ação Cautelar nº 70918, MANIFESTE-SE o requerido Geraldo Kanut, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

Decorrido o prazo, CONCLUSOS.

Itaúba/MT, 14 de Dezembro de 2017.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 71106 Nr: 391-24.2013.811.0096

 AÇÃO: Desapropriação->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DILSO CLIMIKE, OSCAR HERMINIO FERREIRA 

FILHO (Espólio), OSCAR FERREIRA BRODA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME MAXIMIANO - 

OAB:69269

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLÁUDIO SANTOS ALVES DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 13795, EFRAIM RODRIGUES GONÇALVES - 

OAB:4156, GISELE GAUDENCIO ALVES DA SILVA RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 7335, LUIZ ORIONE NETO - OAB:MT - 3.606

 Código Apolo nº: 71106

Vistos, etc.

Tendo em vista a juntada, nestes autos, dos documentos produzidos na 

Ação Cautelar nº 70918, MANIFESTE-SE o requerido Dilso Climike, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

Decorrido o prazo, CONCLUSOS.

Itaúba/MT, 14 de Dezembro de 2017.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 71191 Nr: 474-40.2013.811.0096

 AÇÃO: Desapropriação->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELSO APARECIDO STANDINIK, OSCAR 

HERMINIO FERREIRA FILHO (Espólio), OSCAR FERREIRA BRODA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME MAXIMIANO - 

OAB:69269

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLÁUDIO SANTOS ALVES DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 13795, GISELE GAUDENCIO ALVES DA SILVA 

RIBEIRO - OAB:OAB/MT 7335, LUIZ ORIONE NETO - OAB:MT - 3.606

 Código Apolo nº: 71191

Vistos, etc.

Tendo em vista a juntada, nestes autos, dos documentos produzidos na 

Ação Cautelar nº 70971, MANIFESTE-SE o requerido Celso Aparecido 

Standinik, no prazo de 15 (quinze) dias.

Decorrido o prazo, CONCLUSOS.

Itaúba/MT, 14 de Dezembro de 2017.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 73233 Nr: 809-25.2014.811.0096

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILELA PEREIRA REIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTINA BURATO - 

OAB:18484/O

 Autos nº. 809-25.2014.811.0096

Código nº. 73233

Vistos, etc.

Analisando a resposta apresentada pelo acusado à fls. 71, e tudo mais 

que dos autos consta, verifico não incidir nenhuma das hipóteses de 

absolvição sumária previstas no artigo 397 do Código de Processo Penal 

ou de extinção de punibilidade.

Diante disso, com a finalidade de dar continuidade ao feito DESIGNO 

audiência de instrução e julgamento para a data de 02 DE FEVEREIRO DE 

2018 ÀS 09H00MIN.

INTIMEM-SE os acusados para comparecerem à audiência mencionada, 

bem como, intime-se seu defensor.

INTIMEM-SE as testemunhas arroladas nos autos para comparecerem à 

audiência ora designada, sob as penas da lei. Caso necessário, 

expeça-se carta precatória para inquirição de testemunhas residentes 

fora da comarca.

CIÊNCIA ao Ministério Público.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Itaúba-MT, 14 de dezembro de 2017.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 73466 Nr: 976-42.2014.811.0096

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fernando Henrique Polidório

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Silvio Eduardo Polidorio - 

OAB:13968/MT

 (...) Desta forma, REVOGO a suspensão condicional do processo 

concedida alhures, determinando assim, o regular prosseguimento da 

ação penal. Por conseguinte, considerando que o acusado já fora citado 

(fls. 51), tendo inclusive apresentado defesa preliminar (fls. 52/54), com a 

finalidade de dar continuidade ao feito DESIGNO audiência de instrução e 

julgamento para a data de 02 DE FEVEREIRO DE 2018 ÀS 09HRS45MIN. 

INTIME-SE o acusado para comparecer à audiência mencionada, bem 

como, intime-se seu defensor. INTIMEM-SE as testemunhas arroladas nos 

autos para comparecerem à audiência ora designada, sob as penas da lei. 

Caso necessário, expeça-se carta precatória para inquirição de 

testemunhas residentes fora da comarca. CIÊNCIA ao Ministério Público. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Itaúba/MT, 14 de dezembro de 

2017. Adalto Quintino da Silva Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 73480 Nr: 982-49.2014.811.0096

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZRDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JFdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIKAELI FONSECA DE SOUZA - 

OAB:16582

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CILSO PEREIRA DOS SANTOS 

- OAB:20430/O

 Diante do exposto, e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE o pedido desta ação e DECRETO O DIVÓRCIO do casal, com 

fulcro no artigo 40 da Lei nº 6.515/77 e do artigo 226, §6º da Constituição 

da República.Por conseguinte JULGO EXTINTO o processo COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do artigo 487, inciso III do CPC.O 

cônjuge virago voltará a usar seu nome de solteira, qual seja ZENIRDA 

RIBEIRA DOS SANTOS.DEFIRO os benefícios da Justiça Gratuita, 

conforme requerido (Lei n. 1.060/50).Arbitro honorários advocatícios a 

defensora dativa nomeada, Dra. Mikaeli Fonseca de Souza e o curador 

especial Dr. Cilso Pereira dos Santos, ambos em 02 URH, em conformidade 

com a tabela da Ordem dos Advogados do Brasil (Res. 096/2007-OAB/MT, 

item 16.1), nos termos do Provimento nº. 09/2007-CGJ. Expeça-se certidão 

em favor dos defensores, com o valor total dos honorários que lhe são 

devidos, para cobrança junto ao Estado de Mato Grosso 

(Prov.07/2007-CGJ, art. 4º, § 3º). Após o trânsito em julgado, devidamente 

CERTIFICADO, EXPEÇA-SE Mandado de Averbação ao Cartório do Serviço 

Notarial e Registral das Pessoas Naturais desta Comarca de Itaúba/MT 

para que proceda às averbações necessárias.A seguir, arquivem-se 

estes autos, observadas as formalidades legais, procedendo-se as 

anotações e baixas de estilo.Publique-se. Registre-se. Intime-se.Itaúba/MT, 

05 de junho de 2017.Adalto Quintino da SilvaJuiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 83351 Nr: 1012-79.2017.811.0096

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CBDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO EDUARDO HINTZ - 

OAB:15857, HECTOR LUIZ RAMOS MARKS - OAB:MT 20868

 Processo n°: 1012-79.2017.811.0096

Código nº: 83351

Vistos etc.

Diante da certidão de ref. 28, REVOGO a nomeação do defensor dativo Dr. 

BRUNO EDUARDO HINTZ (ref. 21).

No mais, inexistindo membro da Defensoria Pública atuando nesta 

comarca, NOMEIO, como defensor dativo, seguindo o sistema de rodízio 

implantado neste juízo, o Dr. HECTOR LUIZ RAMOS MARKS – OAB/MT 

20868, a fim de que promova a defesa do interesse do acusado acima 

citado.

INTIME-SE o advogado mencionado para apresentar a defesa do acusado, 

na forma da lei.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

INTIMEM-SE.

Itaúba-MT, 15 de dezembro de 2017.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 84121 Nr: 1346-16.2017.811.0096

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BMBDBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAML

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIA BUMLAI ALVES PINTO - 

OAB:17300/B, Jadson Gomes Maciel - OAB:18.714-E, Jéssica 

Edwirges Nogueira Ribeiro - OAB:18.441/MT, Luiz Henrique Reis da 

Silva - OAB:19.466/MT, Manoel Arcanjo Dama Filho - OAB:OAB/MT 

4.482, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546, Michelly Dias 

Massoni - OAB:15.458/MT, RENAN NADAF GUSMAO - OAB:16284, 

Willian Hideki Yamamura - OAB:17564

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 1346-16.2017.811.0096

Código nº. 84121

Vistos etc.

Cuida-se de ação de busca e apreensão, com pedido liminar proposta por 

BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S/A em face de C. ASTRISSI 

MADEIRAS - ME.

As partes compareceram nos autos informando que compuseram acerca 

do objeto desta ação, em acordo extrajudicial, pugnando pela 

homologação e consequente extinção do processo.

DECIDO.

Diante disso, tratando-se de direito disponível, HOMOLOGO o acordo 

entabulado pelas partes, na forma e condições pactuadas no termo de 

Ref. 25, para que surtam os seus efeitos jurídicos e legais.

Por conseguinte, JULGO EXTINTO o processo, COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “b”, passando a fazer 

parte integrante da sentença o acordo de Ref. 25.

Custas pagas.

Sem honorários, pois não houve exercício de defesa pelo devedor.

 Proceda-se a baixa da restrição judicial, se houver, com as cautelas de 

praxe.

Considerando que as partes renunciaram ao prazo recursal, 

CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado. Após, ao ARQUIVO com as baixas e 

anotações de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Itaúba/MT 11 de dezembro de 2017.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 84381 Nr: 1460-52.2017.811.0096

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PARANAÍTA RIBEIRÃOZINHO TRANSMISSORA DE 

ENERGIA S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BEDIN INDUSTRIA DE MADEIRAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bárbara Bastos Sérgio do 

Nascimento - OAB:176.286-MG, DAVID ANTUNES DAVID - OAB:44355

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ BEDIN PIRAJÁ - 

OAB:75483, Vitor Shigueru Yamaguto - OAB:75655

 Processo nº: 1460-52.2017.811.00

Código: 84381
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Vistos.

A parte requerida apresentou proposta de composição amigável da lide à 

Ref. 39.

Dessa forma, INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 10(dez) dias, se 

manifestar acerca da proposta de acordo formulada pelo requerido.

Após manifestação, conclusos para deliberação.

CUMPRA-SE.

Itaúba/MT, 14 de dezembro de 2017.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 84384 Nr: 1461-37.2017.811.0096

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PARANAÍTA RIBEIRÃOZINHO TRANSMISSORA DE 

ENERGIA S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAÚBA AGROINDUSTRIAL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bárbara Bastos Sérgio do 

Nascimento - OAB:176.286-MG, DAVID ANTUNES DAVID - OAB:44355

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ BEDIN PIRAJÁ - 

OAB:75483, Vitor Shigueru Yamaguto - OAB:75655

 Processo nº: 1461-37.2017.811.00

Código: 84384

Vistos.

A parte requerida apresentou proposta de composição amigável da lide à 

Ref. 44.

Dessa forma, INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 10(dez) dias, se 

manifestar acerca da proposta de acordo formulada pelo requerido.

Após manifestação, conclusos para deliberação.

CUMPRA-SE.

Itaúba/MT, 14 de dezembro de 2017.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 72681 Nr: 466-29.2014.811.0096

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELISEU ROSA SIMÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valéria Aparecida Castilho de 

Oliveira - OAB:17770-B MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 466-29.2014.811.0096

Código nº: 72681

 Vistos.

Considerando a certidão de trânsito em julgado do acordão à Ref. 51, 

remetam-se os autos AO ARQUIVO, com as devidas baixas.

CUMPRA-SE.

Itaúba/MT, 14 de dezembro de 2017.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 76185 Nr: 793-37.2015.811.0096

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEMILDA SIMPLÍCIO FONSECA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Sasso Andreotto - 

OAB:19.749, Gessica Lorca Strapazzon - OAB:20249/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A

 Processo n°: 793-37.2015.811.0096

Código nº: 76185

Vistos etc.

Diante do petitório de ref. 59, REVOGO a nomeação do defensor dativo Dr. 

FERNANDO SASSO ANDREOTTO (ref. 59).

No mais, inexistindo membro da Defensoria Pública atuando nesta 

comarca, NOMEIO, como defensor dativo, seguindo o sistema de rodízio 

implantado neste juízo, o Dra. GÉSSICA LORCA STRAPAZZON – OAB/MT 

nº 20249/O, a fim de que promova a defesa da parte reclamante.

INTIME-SE a advogada mencionada para se manifestar nos autos, 

apresentando o pedido cabível.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

INTIMEM-SE.

Itaúba-MT, 15 de novembro de 2017.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 73516 Nr: 1010-17.2014.811.0096

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joecy Rebussi, EUNICE GONÇALVES REBUSSI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JANIR BATISTELLO, JUREMA BRIGIDA 

BATISTELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDEMIR NARDIN - 

OAB:9511/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Danilo Galadinovic Alvim - 

OAB:14.371/MT, JOSÉ ROBERTO ALVIM - OAB:3285/MT, JULIANO 

GALADINOVIC ALVIM - OAB:17010, Luciana Carla Pirani Nascimento 

- OAB:6.578/MT, Thaizze de Oliveira Langaro - OAB:14.756/MT, 

Vilma Lima Galadinovic Alvim - OAB:3526-B/MT

 Autos nº: 1010-17.2014.811.0096

Código n°: 73516

Vistos.

Considerando o teor da certidão de ref. 48, INTIME-SE PESSOALMENTE a 

parte autora, no endereço constante dos autos, para que no prazo de 05 

(cinco) dias, dê andamento ao feito, sob pena de extinção do processo.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

Itaúba-MT, 15 de dezembro de 2017.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 75805 Nr: 643-56.2015.811.0096

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL MARQUES DOS SANTOS, FRANCISCA 

ALMIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORGE ANTONIO DE ABREU, SINEIA 

FERNANDES ABREU

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HENRIQUE DA COSTA NETO - 

OAB:3710

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 643-56.2015.811.0096

Código n°: 75805

Vistos, etc.

Ante a interposição do recurso de apelação pela parte autora (ref. 39), 

REMETAM-SE os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, observando a Senhora Gestora Judiciária as formalidades legais.

CUMPRA expedindo-se o necessário.

Itaúba/MT, 15 de dezembro de 2017.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 86628 Nr: 2704-16.2017.811.0096

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Terezinha Lucy da Cruz Lorca, JULIANA DA CRUZ 

LORCA BARIQUELO, JAKICELY DA CRUZ LORCA LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FUNDAÇÃO DE SAÚDE COMUNITÁRIA DE 
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SINOP - LTDA, FREDERICO DE OLIVEIRA DAUD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO GUEDES CARRARA - 

OAB:14865

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 RECEBO a inicial em seus termos expostos. Tendo em vista o manifesto 

interesse da parte autora na realização da audiência de conciliação: (i) 

DESIGNO a solenidade para o dia 19 DE FEVEREIRO DE 2018, ÀS 

16H00MIN; (ii) INTIME-SE a parte requerente, na pessoa do advogado, para 

comparecimento; (iii) CITE-SE a parte requerida para comparecimento. 

Fiquem as partes cientes de que o comparecimento é obrigatório 

(pessoalmente ou por representante com procuração específica, com 

outorga de poderes para negociar e transigir). A ausência injustificada é 

considerada ato atentatório à dignidade da justiça, sendo sancionada com 

multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa (art. 334, § 8º, NCPC). As partes devem estar acompanhadas de 

seus advogados (art. 334, § 9º, NCPC). Na hipótese do parágrafo anterior, 

caso infrutífera a conciliação ou verificada a ausência de qualquer parte, 

o prazo para a parte requerida contestar a ação terá início na data da 

audiência (art. 335, I, NCPC). (...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 86341 Nr: 2528-37.2017.811.0096

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Aparecida Mesquita

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE ITAÚBA/MT, PREVI-ITAÚBA 

FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO RICARDO ALVES - 

OAB:15523

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 2528-37.2017.811.0096 RECEBO a inicial em todos os seus 

termos. DEFIRO o pedido de justiça gratuita. INTIME-SE a parte autora, que 

deverá informar no prazo de 05 (cinco) dias, se tem interesse na 

realização da audiência de conciliação. Manifestado o desinteresse, 

CITE-SE a parte requerida para, querendo, contestar a ação (335, III, do 

Novo Código de Processo Civil). Caso a parte autora informe ter interesse 

na audiência ou permaneça inerte no quinquídio acima: (i) DESIGNO a 

solenidade para o dia 19 DE FEVEREIRO DE 2018, ÀS 15H45MIN (ii) 

INTIME-SE a parte requerente, na pessoa do advogado, para 

comparecimento; (iii) CITE-SE a parte requerida para comparecimento. 

Fiquem as partes cientes de que o comparecimento é obrigatório 

(pessoalmente ou por representante com procuração específica, com 

outorga de poderes para negociar e transigir). A ausência injustificada é 

considerada ato atentatório à dignidade da justiça, sendo sancionada com 

multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa (art. 334, § 8º, NCPC). As partes devem estar acompanhadas de 

seus advogados (art. 334, § 9º, NCPC). (...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 86961 Nr: 2916-37.2017.811.0096

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TNDSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MMN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADALTON VITAL PEREIRA - 

OAB:22371/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1. RECEBO a inicial em todos os seus termos. 2. PROCESSE-SE o 

presente feito em SEGREDO DE JUSTIÇA (artigo 155, II, CPC). 3. DEFIRO o 

pedido de Justiça gratuita. 4. Nos termos do artigo 695 do CPC DESIGNO 

audiência de conciliação para a data de 19 DE FEVEREIRO DE 2018, ÀS 

16H15MIN. 5. INTIME-SE a parte requerente, na pessoa do advogado, para 

comparecimento; CITE-SE a parte requerida para comparecimento. Fiquem 

as partes cientes de que o comparecimento é obrigatório (pessoalmente 

ou por representante com procuração específica, com outorga de poderes 

para negociar e transigir). As partes devem estar acompanhadas de seus 

advogados (art. 334, § 9º, NCPC). (...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 85846 Nr: 2182-86.2017.811.0096

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DILZA GIRARDI VIEIRA POTULSKI, MARIELI POTULSKI, 

ORLANDO JOSÉ POTULSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO 

BRASIL, BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO GUEDES CARRARA - 

OAB:14865

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 2182-86.2017.811.0096

Código: 85846

Vistos etc.

Cuida-se de ação de cobrança com pedido de tutela antecipada promovida 

por Espólio de Orlando José Potulski, representado por Dilza Girardi Vieira 

Potulski em desfavor de Companhia de Seguros Aliança do Brasil e Banco 

do Brasil S/A, onde a requerente objetiva, em sede de liminar, a 

suspensão da cobrança do débito referente à cédula de crédito Bancário 

nº 40/00362-0.

Alega à parte requerente, o falecido Orlando José Potulski, celebrou 

contrato de crédito bancário em 21/11/2013 junto ao Banco do Brasil no 

valor de R$ 40.000,00, com vencimentos em 01/11/2017, 01/11/2018, 

01/01/2019, 01/11/2020, 01/11/2022 e 01/11/2017, sendo que junto com o 

crédito, o segundo requerido vinculou a contratação de apólice de seguro 

junto ao primeiro requerido, visando garantir o adimplemento do débito em 

eventual infortúnio.

Aduz que Orlando José Potulski faleceu 03/07/2014, sendo requerido junto 

a seguradora o pagamento da apólice de seguro, o qual foi recusado.

Alega que, com a negativa do pagamento do prêmio pela seguradora, o 

débito continua persistindo, razão pela qual, pugna a concessão da tutela 

de urgência para suspender as cobranças por parte do Banco do Brasil.

É o breve relatório. DECIDO.

A tutela de urgência, enquanto modalidade de tutela provisória 

encontra-se amparada pelo artigo 300, caput, do Novo Código de 

Processo Civil (Lei nº 13.105/2015), devendo ser concedida “quando 

houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo do 

dano ou o risco ao resultado útil do processo”.

 Da leitura da norma, infere-se que a tutela de urgência, que pode ter 

natureza satisfativa (antecipação de tutela) ou cautelar, tem seu 

deferimento condicionado à presença dos clássicos requisitos: fumus boni 

iuris, consubstanciado na probabilidade do direito alegado; e o periculum in 

mora, materializado no risco de dano ao direito da parte (natureza 

satisfativa) ou ao resultado útil do processo (natureza cautelar).

A verificação da presença de tais requisitos é feita em sede de cognição 

sumária, ou seja, com base da análise da probabilidade de o direito 

alegado ser reconhecido ao final, na sentença.

No caso em tela, em que a parte postula a concessão de tutela urgência 

de natureza satisfativa, ou seja, antecipação de tutela verifico não que 

estão demonstrados os pressupostos acima citados.

Com efeito, entendo que o caso está a demandar dilação probatória, 

sobretudo porque não há nenhuma comprovação concreta do alegado 

prejuízo que os autores poderão sofrer com a cobrança do débito que 

venceu em 01/11/2017, evidenciando, no momento, meras suposições de 

prejuízos.

Assim sendo, ausente prova inequívoca apta ao convencimento acerca da 

verossimilhança da tese autoral, afigura-se incabível, por ora, o 

deferimento da medida de urgência, fazendo-se necessária a 

oportunização do exercício do contraditório e da ampla defesa pela parte 

requerida.

Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela.

Defiro o pedido de inversão do ônus da prova, de modo que fica 

determinado a seguradora a comprovação da má fé do falecido na 

contratação da apólice de seguro.

Defiro o pedido de exibição de documentos, de forma que determino que a 

requerida apresente cópia integral do processo administrativo do Sinistro 

AB: 98201401250 e Sinistro BB: 20140705107, em nome do segurado 

Orlando José Potulski.

Tendo em vista o manifesto interesse da parte autora na realização da 

audiência de conciliação: (i) DESIGNO a solenidade para o dia 19 DE 

FEVEREIRO DE 2018, ÀS 15H30MIN; (ii) INTIME-SE a parte requerente, na 
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pessoa do advogado, para comparecimento; (iii) CITE-SE a parte requerida 

para comparecimento. Fiquem as partes cientes de que o comparecimento 

é obrigatório (pessoalmente ou por representante com procuração 

específica, com outorga de poderes para negociar e transigir). A ausência 

injustificada é considerada ato atentatório à dignidade da justiça, sendo 

sancionada com multa de até dois por cento da vantagem econômica 

pretendida ou do valor da causa (art. 334, § 8º, NCPC). As partes devem 

estar acompanhadas de seus advogados (art. 334, § 9º, NCPC).

Na hipótese do parágrafo anterior, caso infrutífera a conciliação ou 

verificada a ausência de qualquer parte, o prazo para a parte requerida 

contestar a ação terá início na data da audiência (art. 335, I, NCPC).

 Caso a parte ré faça uso da previsão do § 5º do art. 334 do NCPC, o 

termo inicial do prazo para a contestação será a data do protocolo da 

manifestação do seu desinteresse na audiência de conciliação, ficando 

desde já determinado o cancelamento da solenidade.

Decorrido o prazo para contestar o pedido, e no intento de facilitar a 

adoção das providências preliminares (art. 347 do CPC/2015), INTIME-SE a 

parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente 

manifestação, a teor do art. 348 e seguintes do NCPC, nos seguintes 

termos:

1. Havendo revelia, informe se quer produzir outras provas ou se deseja o 

julgamento antecipado;

2. Havendo contestação, deverá se manifestar em réplica, inclusive com 

contrariedade e apresentação de provas relacionadas a eventuais 

questões incidentais;

3. Em sendo apresentada reconvenção com a contestação ou no seu 

prazo, deverá apresentar resposta à reconvenção.

Após, INTIMEM-SE as partes para que, no prazo comum de 05 (cinco) 

dias, especifiquem as provas que pretendem produzir, justificando, 

objetiva e fundamentadamente, a sua relevância.

Registre-se, ainda, que não serão consideradas relevantes as questões 

não adequadamente delineadas e fundamentadas nas peças processuais, 

além de todos os demais argumentos insubsistentes ou ultrapassados 

pela jurisprudência reiterada.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 INTIME-SE. CITE-SE.

Itaúba/MT, 15 de dezembro de 2017.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

Comarca de Itiquira

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 41418 Nr: 2129-89.2015.811.0027

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Ivanildo de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Gonçalves Raposo - 

OAB:9892-B/MT

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 052/2007-CGJ, que 

dispõe sobre o cumprimento de atos ordinatórios pelos senhores gestores 

das varas judiciais criminais do Estado de Mato Grosso, impulsiono estes 

autos a fim de intimar o acusado, na pessoa de seu advogado dativo 

nomeado, para que apresente razões recursais, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 36500 Nr: 19-20.2015.811.0027

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adeir Barbosa de Souza, nome de fantasia "Mercado 

Paraná", Adeir Barbosa de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Distribuidora Áurea de Medicamentos Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Faria - 

OAB:4.318-B/MT

 INTIMAÇÃO do Requerido, na pessoa de seu advogado, acerca da 

audiência designada para o dia 02/04/2018 às 14 horas que realizar-se-à 

na 5ª Vara Cível da comarca de Cuiabá-MT, na qual será colhido o 

depoimento pessoal do representante legal da empresa requerida.

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 32844 Nr: 71-50.2014.811.0027

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adilson Marcelo Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Gonçalves Raposo - 

OAB:9892-B/MT

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 054/2007-CGJ, que 

dispõe sobre o cumprimento de atos ordinatórios pelos senhores gestores 

dos juizados especiais criminais do Estado de Mato Grosso, impulsiono 

estes autos ao setor de envio de matéria p/ imprensa a fim de intimar o 

acusado, na pessoa de seu advogado constituído, para apresentar 

Alegações Finais, no prazo de 05 (cinco) dias (art. 403, § 3º CPP 

subsidiariamente).

Comarca de Jauru

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 2253 Nr: 338-79.2002.811.0047

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gerci Gomes de Miranda, Oscalina Marques de Miranda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Zélia de Barros, Espólio de Ary de Souza 

Barros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Almerindo dos Santos Neto - 

OAB:3.910

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Almerindo dos Santos Neto 

- OAB:3.910, Oswaldo Alvarez de Campos Junior - OAB:6.702/MT, 

Thucydides Francisco Conceição Alvares - OAB:OAB/MT 4552

 Vistos.

Considerando que não houve manifestação das partes acerca do 

requerimento de fls. 672/673 dos autos, INDEFIRO o pedido de penhora 

formulado.

No mais, INTIME-SE a parte exequente, através de seu advogado, via DJE 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifeste acerca do integral 

pagamento da execução.

Desde já saliento que, decorrido o prazo sem a manifestação da parte 

exequente, fato que deverá ser certificado nos autos, será tal atitude 

compreendida como aceitação tácita com os valores pagos, devendo os 

autos serem remetidos ao gabinete para prolação de sentença de extinção 

pelo pagamento.

INTIMEM-SE, as parte via DJE.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 06 de dezembro de 2017.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 11777 Nr: 78-55.2009.811.0047

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nedina Ferreira de Araujo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: James Rogério Baptista - 

OAB:OAB/MT 9.992/B, KATYA REGINA NOVAK DE MOURA - OAB:15989

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Tendo em vista as manifestações de fls. 184/185, abra-se vista ao 
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Ministério Público.

 Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 13 de dezembro de 2017.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 12520 Nr: 814-73.2009.811.0047

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos 

Naturais Renovaveis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pereira de Paula & Cia Ltda, Izaias Pereira de 

Paula, Voney Pereira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): VONEY PEREIRA DA SILVA, Cpf: 

91294967134, Rg: 1.367.174-0, data de nascimento: 05/12/1980, 

brasileiro(a), convivente, operador de máquina. atualmente em local incerto 

e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 31/08/2009.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS 

RENOVAVEIS em face de PEREIRA DE PAULA & CIA LTDA, IZAIAS 

PEREIRA DE PAULAE OUTROS, na quantia abaixo especificada, referente 

ao débito de Acumulação de TCFA-Débito Acumulado, inscrito(s) na(s) 

seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 1520152/2008.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 09/10/2008

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 1.964,91

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 14197 Nr: 10-37.2011.811.0047

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JAURU - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vitória Luiza de Moraes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Douglas Henrique dos Santos 

Silva - OAB:14.696-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Primeiramente, antes de deliberar sobre o pedido formulado às fls. 88 dos 

autos, DETERMINO que a secretaria certifique o decurso do prazo do edital 

de fls. 84/85 dos autos.

Após, uma vez certificado o decurso do prazo do edital sem 

manifestação, DECRETO a revelia da parte executada Vitória Luiza de 

Moraes, já que devidamente citada, via edital, deixou transcorrer ‘in albis’ o 

prazo para oferecimento de resposta. Na forma do art. 72, inciso II do 

NCPC, NOMEIO a ilustre advogada Dr.ª Cláudia Graciela Correa Bento - 

OAB/MT n.º 17873, como curadora especial a revel citada por edital, o 

qual deverá ser intimada para que, em aceitando o encargo, manifeste-se 

nos autos, no prazo de 15 (quinze) dias.

Por fim, uma vez apresentada a manifestação, INTIME-SE a parte 

exequente, na pessoa de seu procurador para, querendo, se manifeste, 

bem como informe o número do CPF da parte executada, a fim de 

possibilitar a apreciação do pedido formulado às fls. 88 dos autos

INTIMEM-SE.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

Jauru/MT, 07 de dezembro de 2017.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 15126 Nr: 940-55.2011.811.0047

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Juvenal Ferreira Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:8969-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos

INTIMEM-SE os sujeitos processuais acerca da juntada do voto/acordão 

proferido no habeas corpus nº 819/2017.

Empós, decorrido o prazo de 05 (cinco) dias e nada sendo requerido, 

observadas as formalidades legais, REMETA-SE os autos ao arquivo, com 

as comunicações e baixas necessárias.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Jauru/MT, 11 de dezembro de 2017.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 30990 Nr: 841-51.2012.811.0047

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DO NOROESTE DE 

MATO GROSSO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Angelo do Pilar Rodrigues, Agedaias Rosa de 

Araujo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ronaldo Nogueira Machado - 

OAB:5.311-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ROBERTO GOMES 

ALBEFARO - OAB:5738/B

 Vistos.

Considerando a documentação acostada aos autos, DEFIRO o pedido de 

assistência judiciária formulado às fls. 68/69 dos autos.

No mais, consoante o art. 702, § 5°, do CPC, DETERMINO a intimação da 

parte autora, através de seus advogados, via DJE para, querendo, no 

prazo de 15 (quinze) dias, apresente impugnação aos embargos 

monitórios de fls. 68/69 dos autos, manifestando-se, ainda, acerca do 

inteiro teor da certidão de fls. 63 dos autos.

Apresentada a impugnação ou decorrido o prazo sem manifestação, fato 

que deverá ser certificado nos autos, REMETAM-SE os autos conclusos 

para deliberação.

INTIMEM-SE, as partes, via DJE.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 06 de dezembro de 2017.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 9949 Nr: 928-80.2007.811.0047

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ana Paula Mota dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Miro Tur Ltda, Sulina Seguradora S/A, IRB - 

Instituto Brasileiro de Resseguros S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thucydides Francisco 

Conceição Alvares - OAB:OAB/MT 4552, Uemerson Alves Ferreira - 

OAB:OAB/MT 14866

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paulo Sérgio Daniel - OAB:, 

PEDRO MARCELO DE SIMONE - OAB:OAB/MT 3937

 Vistos

CERTIFIQUE se os embargados foram devidamente intimados, bem como 

se houve manifestação no prazo legal.

 Noutro giro, observo que o nobre causídico da parte embargante deseja 

renunciar os poderes que lhes foram outorgados (fls.708/709).

Conforme dispõe o art. 112, do Código de Processo Civil, o advogado 

poderá renunciar ao mandato a qualquer tempo, devendo provar nos 

autos a comunicação da renúncia ao mandante. Ocorre que, no caso em 

tela, não foi juntado aos autos a notificação pertinente à renúncia, e tal 

mister incumbe ao advogado que renuncia aos poderes do mandato. 

Destaca-se que o AR encaminhado ao suposto endereço do constituinte 

foi devolvido ao remetente, sem efetiva entrega ao destinatário. Desta 

forma, o constituído não se eximiu de suas responsabilidades, nos termos 

do art. 112, do CPC.

Assim sendo, INTIME-SE o causídico que subscreveu a petição de fls. 
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708/709, para, no prazo de 10 (dez) dias, colacionar aos autos 

instrumento que comprove a comunicação de renúncia ao mandante.

CIENTIFIQUE o advogado renunciante de que, enquanto não comprovada a 

notificação, continuará representando a parte outorgante nos autos.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 13 de dezembro de 2017.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 14519 Nr: 333-42.2011.811.0047

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JVMV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BBFS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arles Dias Silva - OAB:15764, 

Ronaldo Nogueira Machado - OAB:5.311-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Eduardo de Lara 

Mosqueiro - OAB:11178/MT, Cícero Nobre Castello - OAB:OAB/SP 

71.140, Cleide Marlena de Ávila Espíndola - OAB:13.836-B, Elber 

Ribeiro Coutinho de Jesus - OAB:OAB/MT 15020-B, Elizete 

Aparecida de Oliveira Scatigna - OAB:OAB/SP 68.723, Eunice Novais 

Pereira - OAB: OAB/SP 72.961, Paulo Eduardo Dias de Carvalho - 

OAB:13557-A

 Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente processo, em face do 

pagamento, com supedâneo no art. 924, inciso II e art. 925, ambos do 

Novo Código de Processo Civil.Isento de custas judiciais e/ou 

emolumentos. INTIMEM-SE, as partes, via DJE.Transitada em julgado esta 

sentença e observadas às formalidades legais, DETERMINO o 

arquivamento do feito mediante as baixas e cautelas de estilo.Publique-se. 

Registre-se. CUMPRA-SE, expedindo o necessário.Jauru/MT, 06 de 

dezembro de 2017.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 15017 Nr: 829-71.2011.811.0047

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Josiana Valdivina da Conceição

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:OAB/MT 15.073, Rafael Nevack Ribeiro - OAB:15196

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cuida-se de Ação Previdenciária para concessão de Aposentadoria Rural 

por Idade, proposta por JOSINA VALDIVINA DA CONCEIÇÃO, em face do 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS, ambos qualificados 

nos autos.

 A autora alega que exerceu atividades rurícolas durante toda sua vida, 

desde tenra idade, quando morava com seus pais no campo. Aduz que 

trabalhava como diarista e, apesar de sempre ter trabalhado de forma 

contínua na lavoura ou pecuária, nunca teve patrões fixos, ora trabalhava 

numa propriedade, ora trabalhava em outra, sem registro em carteira ou 

contrato escrito.

Instruiu a inicial com os documentos de fls. 18/28.

 Devidamente citada, a Autarquia/requerida apresentou contestação às 

fls. 31/37, pugnando pela improcedência do pedido com fundamento na 

alegação de que as condições fáticas apresentadas pela autora não se 

amoldam aos requisitos legais para caracterização de segurada especial.

O feito foi saneado. Em audiência de instrução e julgamento foram 

inquiridas duas testemunhas e colheu-se depoimento pessoal da parte 

autora. O patrono da parte requerente ofereceu alegações finais 

remissivas aos termos da inicial. Devidamente intimado, o INSS deixou de 

comparecer na audiência, razão pela qual precluiu seu direito de oferecer 

as derradeiras manifestações.

Às fls. 28 foi proferida sentença de mérito que julgou procedentes os 

pedidos iniciais, contudo, foi anulada pelo TRF da Primeira Região e os 

autos retornaram a este juízo, ante a necessidade de prévio requerimento 

administrativo, o que foi atendido, consoante demonstrado às fls. 124.

Devidamente intimada, a Autarquia apresentou nova contestação às fls. 

126/138, alegando que a parte autora não faz jus ao benefício almejado. 

Apesar de intimada, a parte autora deixou transcorrer in albis o prazo para 

impugnar.

É o relatório. Fundamento e Decido.

 Como acima relatado, cuida-se de Ação Previdenciária para condenação 

do Instituto Nacional de Seguridade Social em obrigação de fazer, 

implantação do benefício de Aposentadoria Rural por Idade, na condição 

de segurada especial, em favor de JOSINA VALDIVINA DA CONCEIÇÃO.

De início, registra-se que os autos retornaram a este Juízo de piso para 

demonstração, pela parte autora, de interesse processual, o que foi 

atendido pela requerente. Assim, em consonância com o Recurso 

Extraordinário nº 631.240, ainda, considerando que a instrução 

processual anterior àquela decisão obedeceu o princípio do devido 

processo legal e não houve pedido de produção de provas outras, além 

das já produzidas, despicienda a abertura de nova fase de instrução.

Não há nulidades ou irregularidades a serem sanadas, de modo que se 

encontra apto ao julgamento de mérito.

A concessão do benefício de aposentadoria por idade ao trabalhador rural 

exige o preenchimento de três requisitos legais: (a) idade mínima de 55 

anos, se mulher, e 60 anos, se homem (art. 201, § 7º, II, da CF/88, e art. 

48, § 1.º, da Lei nº 8.213/91); (b) carência, traduzida no efetivo exercício 

de atividade rural, ainda que de forma descontínua, no período 

imediatamente anterior ao requerimento do benefício, por tempo igual ao 

número de meses de contribuição correspondente à carência do benefício 

pretendido (art. 48, § 2º, da Lei nº 8.213/91), com especial atenção à 

tabela de transição contida no artigo 142 da mesma lei, e; (c) a condição 

de empregado prestador de serviço de natureza rural à empresa, em 

caráter não eventual, sob sua subordinação e mediante remuneração, 

inclusive como diretor empregado (art. 11, I, ‘a’), ou de trabalhador 

autônomo rural (art. 11, V, ‘g’), trabalhador avulso rural (art. 11, VI) ou de 

segurado especial (art. 11, VII).

Quanto ao requisito etário, verifica-se que havia sido devidamente 

implementado à data do requerimento do benefício/ajuizamento da ação, 

como fazem prova os documentos de qualificação carreados aos autos 

(fls.21).

Preenchido tal requisito, importante ressaltar que, nos termos do art. 30, 

IV, do Decreto n. 3.048/1999, a concessão de aposentadoria por idade 

rural independe de carência, sendo exigida, entretanto, a comprovação do 

exercício de atividade rural no período imediatamente anterior ao 

requerimento do benefício, ainda que de forma descontínua, igual ao 

número de meses correspondente à carência do benefício requerido.

Para tanto, deve haver início de prova material, o que se entende segundo 

o Superior Tribunal de Justiça, “aquele feito mediante documentos que 

comprovem o exercício da atividade nos períodos a serem contados, 

devendo ser contemporâneos dos fatos a comprovar, indicando, ainda, o 

período e a função exercida pelo trabalhador” (AGRESP 967344-DF, Sexta 

Turma, Rel. Min. Hamilton Carvalhido - DJ 07/04/2008), sendo relevante 

destacar que "Para concessão de aposentadoria rural por idade, não se 

exige que o início de prova material corresponda a todo o período 

equivalente à carência do benefício" (Súmula nº 14 da Turma Nacional de 

Uniformização dos Juizados Especiais Federais).

Nesse tema, consoante o artigo 55, § 3.º, da Lei Federal nº. 8.213/91, a 

comprovação do tempo de serviço rural só produzirá efeito quando 

baseada em início razoável de prova material, contemporânea à época dos 

fatos alegados, não se exigindo que esta prova inicial corresponda a todo 

o período equivalente à carência do benefício, sendo possível o 

reconhecimento de tempo de serviço anterior ao documento mais antigo 

apresentado - Súmulas 14 e 34 da Turma Nacional de Uniformização e 

Súmula 577 do STJ – desde que amparada em convincente prova 

testemunhal colhida sob o contraditório.

Deve ser consignado, por importante, que eventuais registros no CNIS de 

vínculos urbanos esparsos e exíguos não infirmam a condição de 

trabalhador rural do segurado nessa condição (art. 11, § 9º, inc. III, da Lei 

de Benefícios), na hipótese em que o acervo probante presente nos autos 

aponte para a permanência do trabalho campesino.

No caso, a requerente juntou documentos (fls. 21/28) como início de prova 

material, com destaque: I – Certidão de óbito de seu ex-marido, 

demonstrando sua condição de lavrador (fls.23); II - Carta postal com 

deferimento de pensão por morte (fls. 25); os quais são contemporâneos 

ao prazo de comprovação de atividade rural e servem como início de 

prova material, apontando para o desempenho do labor campesino sob 

regime de economia familiar, nos termos do disposto no art. 55, § 3º, da 

Lei 8.212/91, e nos moldes admitidos pela jurisprudência.

Vale destacar que a prova material exigida pela lei não precisa ser 

exaustiva, correspondente a todo o período de carência, bastando que 
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seja incipiente e razoável, e que traga a potencialidade da certeza quanto 

aos fatos narrados pela segurada, lembrando sempre as sérias 

dificuldades enfrentadas pelos trabalhadores rurais para constituir prova 

material, em face de sua ingenuidade típica e da falta de conhecimento 

quanto aos seus direitos (Precedentes do STJ: REsp 616828/CE, rel. Min. 

Jorge Scartezzini, DJU de 02.08.2004, p. 550, e EREsp 448813/CE, rel. Min. 

José Arnaldo da Fonseca, DJU de 02.03.2005, p. 185).

Destarte, destaca-se a súmula 577, do Superior Tribunal de Justiça, com o 

seguinte verbete: “É possível reconhecer o tempo de serviço rural anterior 

ao documento mais antigo apresentado desde que amparado em 

convincente prova testemunhal colhida sob contraditório”.

Com efeito, a prova testemunhal colhida durante a instrução processual 

corrobora a prova material, demonstrando o labor rural por período 

superior ao da carência exigida, que é, no máximo de 180 (cento e oitenta) 

meses, ou 15 (quinze) anos de trabalho rural.

As testemunhas GESSI MENDES DE SOUZA, e MARIA RITA FERREIRA 

BARBOSA, afirmaram que conhecem a autora há aproximadamente 15 

anos; que à época ela morava no sítio Santa Rita no Distrito de São 

Domingos, trabalhando na atividade rural; que após a morte do marido ela 

veio para a cidade, no entanto não exerceu qualquer atividade laboral; que 

a única fonte de renda era a pensão por morte que recebia. Os 

depoimentos testemunhais foram corroborados pelo depoimento pessoal 

da parte autora.

A qualidade de segurada especial se depreende da documentação 

acostada e do teor do depoimento pessoal da requerente, em harmonia 

com todos os fatos e circunstâncias trazidas na exordial, bem como da 

inquirição de testemunhas, registro por gravação eletrônica-digital, que 

foram unânimes em testificar que conhecem a requerente na condição de 

trabalhadora rural, há mais de 15 (quinze) anos, ressaltando, 

enfaticamente, que sempre desempenhou atividades rurais, como 

trabalhadora braçal.

A documentação acostada aos autos pelo requerido (fls. 142/152), 

demonstram que a pessoa de Vicente Ramos da Cruz, exerceu atividades 

remuneradas, com registros urbanos no período de 1978 à 2016. Logo, 

referida documentação, por certo, atestam que não se trata da pessoa de 

Vicente Ramos da Cruz que conviveu com a autora, posto que, este 

morreu em 03 de janeiro de 1993, consoante certidão de óbito de fls. 23. 

Ademais, o próprio requerido concedeu administrativamente pensão por 

morte aos dependentes, conforme documentos de fls. 25/28.

 Além de tais documentos, o INSS não trouxe aos autos outras provas 

aptas a infirmar a qualidade de rurícola da parte autora, de modo que, 

deve ser deferido o benefício de aposentadoria rural.

Termo inicial do benefício – DIB e prescrição

O termo inicial do benefício é a data da postulação administrativa, nos 

termos do art. 49 da Lei n. 8.213, por expressa determinação do § 2º do 

art. 57 da mesma lei.

 Na falta da postulação administrativa, o início da prestação é a data da 

citação, conforme decidiu o Col. Superior Tribunal de Justiça no REsp n. 

1.369.165/SP, relator Ministro BENEDITO GONÇALVES, julgado submetido 

ao rito do art. 543-C do CPC/ART. 1.036 do NCPC, verbis: Com a finalidade 

para a qual é destinado o recurso especial submetido a julgamento pelo 

rito do artigo 543-C do CPC, define-se: A citação válida informa o litígio, 

constitui em mora a autarquia previdenciária federal e deve ser 

considerada como termo inicial para a implantação da aposentadoria por 

invalidez concedida na via judicial quando ausente a prévia postulação 

administrativa (DJe 07/03/2014).

No que concerne ao pagamento de prestações vencidas, será observada 

a prescrição quinquenal (cf. art. 103, parágrafo único, da Lei n. 8.213, de 

1991, e da Súmula 85 do STJ).

Dispositivo.

I. Diante do exposto, julgo PROCEDENTE o pedido inicial para CONDENAR o 

Instituto Nacional do Seguro Social INSS, a pagar o benefício de 

aposentadoria rural por idade à parte autora JOSINA VALDIVINA DA 

CONCEIÇÃO, na base de um salário mínimo mensal, assegurando-lhe o 

pagamento das eventuais parcelas vencidas e devidas desde a data 

citação (fls. 37 – 08.08.2011), o que faço com fulcro no art. 201, §§ 12 e 

13 CRFB/88 e art. 48, §§ 1.º e 2.º, da Lei Federal n. 8.213/91. E, por 

conseguinte, declaro extinto o processo, com resolução de mérito, nos 

termos do art. 487, inciso I, do CPC.

II. Diante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo (art. 300 do CPC), bem como do caráter 

essencialmente alimentar do benefício, concedo a antecipação dos efeitos 

da tutela, para determinar que a Autarquia requerida implante o benefício 

previdenciário no prazo de 30 dias, contados a partir da ciência dessa 

decisão, sob pena de incidência de multa diária que fixo em R$ 100,00 

(cem reais), até o importe de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

III. Os juros de mora devem incidir a partir da citação, nos termos do artigo 

1º-F da Lei 9.494/97, redação dada pela Lei 11.960/2009, de 29-06-2009.

IV. A correção monetária se dará a partir de cada vencimento do débito 

previdenciário, pelo índice oficial de remuneração básica aplicada à 

caderneta de poupança, nos termos da Lei 11.960/09, até 25/03/2015, a 

partir de quando deverá incidir o IPCA-E, de acordo com a ADIN 4357/DF.

 V. Fixo os honorários advocatícios em 10% sobre o valor das parcelas 

devidas até esta data, conforme entendimento pacificado na Seção 

Previdenciária do TRF e no Superior Tribunal de Justiça (Enunciado de 

súmula 111 – Os honorários advocatícios, nas ações previdenciárias, não 

incidem sobre prestações vincendas).

VI. Isento o INSS de custas judiciais, em face do determinado pela Lei 

Estadual n. 7.603/01, do Estado de Mato Grosso.

 VII. Deixo de remeter os autos para reexame necessário ao Egrégio 

Tribunal Regional Federal da 1ª Região, tendo em vista que o direito 

controvertido não excede a 1.000 (mil) salários mínimos, art. 496, § 3.º, 

inciso I, do Código de Processo Civil. Ressalto que a presente sentença 

não pode ser tida como ilíquida, pois o valor da condenação é exato um 

salário mínimo por mês, que anualmente não excede treze 

salários-mínimos. Dessa forma, por simples cálculo aritmético, conclui-se 

que o valor da condenação não atinge o limite legal para remessa 

necessária.

VIII. Prescindível o registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica 

dispensado o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que 

estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou 

PROJUDI”,

Síntese do Julgado – Conforme artigo 1.288 – CNGC:

I - o nome do segurado: JOSINA VALDIVINA DA CONCEIÇÃO; II - o 

benefício concedido: aposentadoria por idade rural; III - a renda mensal 

atual: um salário mínimo; IV - a data de início do benefício – DIB: 

08.08.2011; V - a renda mensal inicial – RMI: a calcular pelo INSS; VI - data 

do início do pagamento: 30 dias, a contar da ciência da decisão.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 13 de dezembro de 2017.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 32376 Nr: 1246-53.2013.811.0047

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Volkswagen S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ribeiro Representações Comerciais Ltda - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flavio Neves Costa - 

OAB:OAB/MT 12.406-A, Raphael Neves Costa - OAB:OAB/MT 

12.411-A, Ricardo Neves Costa - OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando as determinações contidas no art. 798 do CPC e, ainda que 

na decisão de fls. 99/100 dos autos, foi determinada a conversão da ação 

de busca e apreensão em ação de execução de titulo extrajudicial, 

DETERMINO a intimação da parte exequente, através de seus advogados, 

via DJE para que, no prazo de 15 (quinze) dias, acoste aos autos o 

demonstrativo de débito atualizado, bem como requeira o que entender de 

direito.

INTIME-SE.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 07 de dezembro de 2017.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 32408 Nr: 1279-43.2013.811.0047

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SMSR, ASR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdJR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Roberto Gomes Albéfaro 

- OAB:2361

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Vistos.

INTIME-SE a parte autora, através de seu advogado, via DJE para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, promova o andamento do feito requerendo o 

que entender de direito.

Após, REMETAM-SE os autos conclusos para deliberação/sentença.

INTIME-SE.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

Jauru/MT, 07 de dezembro de 2017.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 32980 Nr: 307-39.2014.811.0047

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual - PGE/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Altino Francisco de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes Julio Tomáz - 

Procurador do Estado - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando que foram empreendidas diligências necessárias e 

disponíveis na tentativa de realizar a citação pessoal do executado, 

restando todas as diligências inexitosas, demonstrado que o executado 

encontra-se em local ignorado ou incerto, nos termos do art. 256, inciso II 

e § 3°, do CPC, DEFIRO A CITAÇÃO POR EDITAL do executado, com prazo 

de 30 (trinta) dias, fazendo-se constar as especificações a que faz 

menção o art. 8°, inciso IV, da Lei n.º 6.830/80, devendo a secretaria 

observar os requisitos mencionados no art. 257, do CPC.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 06 de dezembro de 2017.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 43130 Nr: 394-87.2017.811.0047

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Waldir Luiz Garcia de Moura, Katya Regina Novak de 

Moura

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPANHIA COMERCIAL DE TERRAS SUL DO 

BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KATYA REGINA NOVAK DE 

MOURA - OAB:15989, VERA LUCIA NOVAK - OAB:10886/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): COMPANHIA COMERCIAL DE TERRAS 

SUL DO BRASIL. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: EXCELENTÍSSIMA SENHORA DOUTORA JUIZA DE 

DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE JAURU, ESTADO DE MATO 

GROSSO. WALDIR LUIS GARCIA DE MOURA, brasileiro, casado, 

Engenheiro Agrônomo, portador da Cédula de Identidade/RG nº 363474 

SSP/MT e inscrito no CPF sob o nº 460.811.511-15, e sua esposa KATYA 

REGINA NOVAK DE MOURA, brasileira, casada, advogada, portadora da 

Cédula de Identidade/RG nº 778612-3 SSP/MT e inscrita no CPF sob o nº 

571.412.071-04, ambos residentes e domiciliados na Avenida Rui Barbosa, 

nº 154 , Centro, Jauru MT, ele por intermédio de advogada que esta 

subscreve e ela atuando em causa própria, veem, mui respeitosamente, a 

presença de Vossa Excelência, propor a presente AÇÃO DE USUCAPIÃO 

EXTRAORDINÁRIA com fulcro no disposto no art. 1.238 do Código Civil c/c 

art. 941 do Código de Processo Civil, contra COMPANHIA COMERCIAL DE 

TERRAS SUL DO BRASIL, atualmente em local incerto ou não sabido, com 

esteio nos fatos e fundamentos jurídicos a seguir expendidos: 1. DOS 

FATOS 2 Os requerentes são possuidores de um imóvel localizado no lote 

8 da quadra 66 na sede do município de Jauru/MT, exercendo o seu direito 

de posse e imprimindo animus domini à área de terras, sem a oposição de 

terceiros, desde a sua aquisição, a mais de 14 anos data em que 

edificaram sua residência e lá residem até a presente data. Os 

requerentes adquiriram o imóvel usucapiendo em Agosto de 2002 da 

pessoa do Sr. Zezito (José Augusto dos Santos), pelo valor de R$ 

8.000,00 (oito mil reais) entretanto, não houve a celebração de contrato 

formal de compra e venda. Precedentemente a ocupação dos 

requerentes, outros lhe antecederam à posse do imóvel, todos de forma 

mansa e pacífica, sendo do conhecimento dos Autores que a posse do 

referido imóvel foi anteriormente exercida pelo Sr. Delsuc Davi. Como é de 

conhecimento da sociedade jauruense, o município padece do mal da 

irregularidade fundiária urbana, assim como em outras cidades 

circunvizinhas que, por ocasião da colonização da região, houve a 

destinação de terras sem, contudo, ser conferida a propriedade ao 

ocupante. E, com o objetivo de promover a regularização da propriedade 

do imóvel que os requerentes figuram como legítimos possuidores, recorre 

ao Poder Judiciário para que assim o seja declarado, por sentença. 2. DO 

DETALHAMENTO DO IMÓVEL USUCAPIENDO O bem imóvel alvo da 

presente ação de usucapião consta nos registros do Cartório de Registro 

de Imóveis desta Comarca como de titularidade da empresa requerida, a 

qual é proprietária da área remanescente do loteamento em que se 

encontra instalada a sede da cidade de Jauru/MT, objeto da Matrícula 

1074, de 17/11/2006, tendo por registro Anterior o Loteamento registrado 

sob o nº 475-A, de 16/10/1970, do Livro 8, fls. 190/224 do Registro Geral 

de Imóveis do 1º Ofício da Comarca de Cáceres/MT. O bem imóvel 

usucapiendo tem a seguinte descrição: 1) Lote nº 08 da Quadra nº 66, 

com dimensões de 600m² (seiscentos metros quadrados), avaliado em R$ 

30.000,00 (trinta mil reais), tendo como confrontantes: na Frente com a 

Av. Rui Barbosa, medindo 20,00 metros; aos Fundos com Avandergirzio 

Nunes de 3 Oliveira , lote 06 medindo 20,00 metros; Lado Direito com 

Ernandes Coimbra, lote 09, medindo 30,00 metros; Lado Esquerdo com 

Carlos Messias Carrijo, lote 07 medindo 30,00 metros. 3. DO DIREITO MM. 

Juiz, a usucapião se trata de modalidade originária de aquisição da 

propriedade e, no que se refere a espécie extraordinária, conforme 

enuncia o art. 1.238 do Código Civil, esta se dá na hipótese de exercício 

ininterrupto e sem oposição da posse do imóvel por 15 (quinze) anos, 

independentemente de título e boa-fé. E, tendo os possuidores 

estabeleceram no imóvel usucapiendo sua moradia habitual, o prazo para 

aquisição da propriedade reduzir-se-á para 10 (dez) anos de posse 

mansa, pacífica e dotada de animus domini, modalidade esta denominada 

pela doutrina como usucapião extraordinária qualificada, nos termos do 

art. 1.238, parágrafo único do Código Civil. Para fins de contabilização do 

prazo de exercício de posse, conforme apregoa o art. 1.243 do Código 

Civil, pode ser acrescido aquele período de posse exercida pelos 

antecessores do usucapiente, desde que, contínuas e pacíficas. No caso 

sub judice, consoante precedentemente exposto, os requerentes 

possuem como sendo seu o imóvel acima descrito, imprimindo a ele animus 

domini sem qualquer interrupção ou oposição de terceiros, tendo sido a 

posse exercida, a título de sucessão, por lapso temporal superior a 14 

(quatoze) anos, fazendo jus, portanto, a declaração da aquisição da 

propriedade do imóvel usucapiendo. 4. DOS PEDIDOS E DOS 

REQUERIMENTOS Face ao exposto, com fundamento no disposto no art. 

1.238 do Código Civil c/c art. 941 do Código de Processo Civil, requer a 

Vossa Excelência, que se digne determinar as seguintes providências: a) 

a citação para que apresentem resposta, sob pena de revelia e confissão, 

nos termos do art. 334 e art. 344, ambos do Código de Processo Civil: a.1) 

da empresa requerida, em cujo nome se encontra registrado o 4 imóvel 

usucapiendo, mediante a expedição de edital; a.2) dos confinantes do 

imóvel usucapiendo Carlos Messias Carrijo domiciliado na Avenida Rui 

Barbosa nº 174 bairro Boa Esperança, Jauru/MT, Ernandes Coimbra 

domiciliado na Avenida Mauá s/nº, Bairro Centro, Jauru/MT, Avandergizo 

Nunes de Oliveira domiciliado na Rua 07 de Setembro nº 242, bairro Boa 

Esperança Jauru/MT a.3) por edital, dos réus incertos e eventuais 

interessados; b) a intimação, por via postal, dos representantes da 

Fazenda Pública da União, do Estado de Mato Grosso e do Município de 

Jauru, para que manifestem se desfrutam de interesse no processo, nos 

termos do art. 943 do Código de Processo Civil; c) comunicação do feito 

ao ilustre agente ministerial, para, caso queira, intervir; d) a procedência 

da ação, para o fim de: d.1) ser declarada a aquisição da propriedade do 

bem imóvel usucapiendo, por parte da requerente, expedindo-se o 

respectivo mandado para transcrição da sentença prolatada no registro 

de imóveis, acompanhado de cópia da planta e memorial descritivo; d.2) 

seja determinada, por ocasião da sentença, a averbação das construções 

existentes nos imóveis urbanos, conforme plantas depositada na 
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secretaria deste juízo. Pretende provar o alegado por todos os meios de 

prova em direito admitidos, especialmente provas documentais, 

testemunhais, cujo rol será apresentado oportunamente Valor da Causa: 

R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Nestes termos, pede deferimento. Jauru-MT, 

10 de Fevereiro de 2017. KATYA REGINA NOVAK DE MOURA OAB-MT 

15.989

Despacho/Decisão: Vistos Cuida-se de ação de USUCAPIÃO 

EXTRAORDINÁRIA proposta por WALDIR LUIS GARCIA DE MOURA e 

KATYA REGINA NOVAK DE MOURA em face de COMPANHIA COMERCIAL 

DE TERRAS SUL DO BRASIL.Verifica-se que estão preenchidos os 

requisitos do art. 319, assim como do art. 320 do CPC. Não sendo o caso 

de aplicação do disposto no art. 330 do mesmo códex, RECEBO a petição 

inicial.Nos termos do art. 334, § 4º, inciso II, do CPC, a audiência de 

conciliação não será realizada, quando não se admitir autocomposição. 

Para a configuração da usucapião é necessário o preenchimentos dos 

requisitos constantes do art. 1.238 do Código Civil, especialmente o 

animus domini, motivo pelo qual não se admite autocomposição, eis que 

não envolve interesse apenas das partes em litígio.CITE(M)-SE por EDITAL, 

com prazo de 30 (trinta) dias, aquele em cujo nome está registrado o 

imóvel usucapiendo, ante as declarações trazidas aos autos, bem como 

os eventuais interessados e desconhecidos (art. 259, I, do CPC), para, 

querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentarem contestação, sob 

pena de revelia, atentando-se o Gestor ao disposto no art. 229, do 

CPC.Proceda-se a CITAÇÃO pessoal dos confinantes da área 

usucapienda, por mandado, cientificando-os de que dispõem do prazo de 

15 (quinze) dias, para apresentação de contestação (art. 246, § 3º, CPC), 

bem como de que, não sendo contestada a ação, se presumirão aceitos 

como verdadeiros os fatos articulados pelo autor (arts. 344 do 

CPC).INTIMEM-SE/CIENTIFIQUEM-SE, via postal, os representantes da 

Fazenda Pública Municipal, Estadual e Federal, para que, no prazo de 10 

(dez) dias, manifestem eventual interesse na causa, encaminhando a 

cada ente a cópia da inicial e dos documentos que a instruíram.Decorridos 

os prazos para contestação e manifestação das Fazendas Públicas, bem 

como eventual réplica, abra-se vista dos autos ao Ministério 

Público.Apresentada a manifestação ministerial, voltem os autos 

conclusos.Cumpra-se expedindo o necessário.Jauru/MT, 08 de julho de 

2017.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Leonardo Lopes da 

Silva, digitei.

Jauru, 01 de setembro de 2017

Thiago Silvestre Perrut Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 43130 Nr: 394-87.2017.811.0047

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Waldir Luiz Garcia de Moura, Katya Regina Novak de 

Moura

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPANHIA COMERCIAL DE TERRAS SUL DO 

BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KATYA REGINA NOVAK DE 

MOURA - OAB:15989, VERA LUCIA NOVAK - OAB:10886/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): COMPANHIA COMERCIAL DE TERRAS 

SUL DO BRASIL. atualmente em local incerto e não sabido

Citando(s): CITANDO(S): REQUERIDOS AUSENTES, INCERTOS, 

DESCONHECIDOS E EVENTUAIS INTERESSADOS.

FINALIDADE: CITAÇÃO dos réus ausentes, incertos, desconhecidos e 

eventuais interessados, na forma do art. 942 do CPC, dos termos da ação 

de usucapião do imóvel adiante descrito e caracterizado, consoante 

consta da petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, contados da expiração do prazo deste edital, apresentarem 

resposta, caso queiram, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados pelo requerente.

 Resumo da Inicial: EXCELENTÍSSIMA SENHORA DOUTORA JUIZA DE 

DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE JAURU, ESTADO DE MATO 

GROSSO. WALDIR LUIS GARCIA DE MOURA, brasileiro, casado, 

Engenheiro Agrônomo, portador da Cédula de Identidade/RG nº 363474 

SSP/MT e inscrito no CPF sob o nº 460.811.511-15, e sua esposa KATYA 

REGINA NOVAK DE MOURA, brasileira, casada, advogada, portadora da 

Cédula de Identidade/RG nº 778612-3 SSP/MT e inscrita no CPF sob o nº 

571.412.071-04, ambos residentes e domiciliados na Avenida Rui Barbosa, 

nº 154 , Centro, Jauru MT, ele por intermédio de advogada que esta 

subscreve e ela atuando em causa própria, veem, mui respeitosamente, a 

presença de Vossa Excelência, propor a presente AÇÃO DE USUCAPIÃO 

EXTRAORDINÁRIA com fulcro no disposto no art. 1.238 do Código Civil c/c 

art. 941 do Código de Processo Civil, contra COMPANHIA COMERCIAL DE 

TERRAS SUL DO BRASIL, atualmente em local incerto ou não sabido, com 

esteio nos fatos e fundamentos jurídicos a seguir expendidos: 1. DOS 

FATOS 2 Os requerentes são possuidores de um imóvel localizado no lote 

8 da quadra 66 na sede do município de Jauru/MT, exercendo o seu direito 

de posse e imprimindo animus domini à área de terras, sem a oposição de 

terceiros, desde a sua aquisição, a mais de 14 anos data em que 

edificaram sua residência e lá residem até a presente data. Os 

requerentes adquiriram o imóvel usucapiendo em Agosto de 2002 da 

pessoa do Sr. Zezito (José Augusto dos Santos), pelo valor de R$ 

8.000,00 (oito mil reais) entretanto, não houve a celebração de contrato 

formal de compra e venda. Precedentemente a ocupação dos 

requerentes, outros lhe antecederam à posse do imóvel, todos de forma 

mansa e pacífica, sendo do conhecimento dos Autores que a posse do 

referido imóvel foi anteriormente exercida pelo Sr. Delsuc Davi. Como é de 

conhecimento da sociedade jauruense, o município padece do mal da 

irregularidade fundiária urbana, assim como em outras cidades 

circunvizinhas que, por ocasião da colonização da região, houve a 

destinação de terras sem, contudo, ser conferida a propriedade ao 

ocupante. E, com o objetivo de promover a regularização da propriedade 

do imóvel que os requerentes figuram como legítimos possuidores, recorre 

ao Poder Judiciário para que assim o seja declarado, por sentença. 2. DO 

DETALHAMENTO DO IMÓVEL USUCAPIENDO O bem imóvel alvo da 

presente ação de usucapião consta nos registros do Cartório de Registro 

de Imóveis desta Comarca como de titularidade da empresa requerida, a 

qual é proprietária da área remanescente do loteamento em que se 

encontra instalada a sede da cidade de Jauru/MT, objeto da Matrícula 

1074, de 17/11/2006, tendo por registro Anterior o Loteamento registrado 

sob o nº 475-A, de 16/10/1970, do Livro 8, fls. 190/224 do Registro Geral 

de Imóveis do 1º Ofício da Comarca de Cáceres/MT. O bem imóvel 

usucapiendo tem a seguinte descrição: 1) Lote nº 08 da Quadra nº 66, 

com dimensões de 600m² (seiscentos metros quadrados), avaliado em R$ 

30.000,00 (trinta mil reais), tendo como confrontantes: na Frente com a 

Av. Rui Barbosa, medindo 20,00 metros; aos Fundos com Avandergirzio 

Nunes de 3 Oliveira , lote 06 medindo 20,00 metros; Lado Direito com 

Ernandes Coimbra, lote 09, medindo 30,00 metros; Lado Esquerdo com 

Carlos Messias Carrijo, lote 07 medindo 30,00 metros. 3. DO DIREITO MM. 

Juiz, a usucapião se trata de modalidade originária de aquisição da 

propriedade e, no que se refere a espécie extraordinária, conforme 

enuncia o art. 1.238 do Código Civil, esta se dá na hipótese de exercício 

ininterrupto e sem oposição da posse do imóvel por 15 (quinze) anos, 

independentemente de título e boa-fé. E, tendo os possuidores 

estabeleceram no imóvel usucapiendo sua moradia habitual, o prazo para 

aquisição da propriedade reduzir-se-á para 10 (dez) anos de posse 

mansa, pacífica e dotada de animus domini, modalidade esta denominada 

pela doutrina como usucapião extraordinária qualificada, nos termos do 

art. 1.238, parágrafo único do Código Civil. Para fins de contabilização do 

prazo de exercício de posse, conforme apregoa o art. 1.243 do Código 

Civil, pode ser acrescido aquele período de posse exercida pelos 

antecessores do usucapiente, desde que, contínuas e pacíficas. No caso 

sub judice, consoante precedentemente exposto, os requerentes 

possuem como sendo seu o imóvel acima descrito, imprimindo a ele animus 

domini sem qualquer interrupção ou oposição de terceiros, tendo sido a 

posse exercida, a título de sucessão, por lapso temporal superior a 14 

(quatoze) anos, fazendo jus, portanto, a declaração da aquisição da 

propriedade do imóvel usucapiendo. 4. DOS PEDIDOS E DOS 

REQUERIMENTOS Face ao exposto, com fundamento no disposto no art. 

1.238 do Código Civil c/c art. 941 do Código de Processo Civil, requer a 

Vossa Excelência, que se digne determinar as seguintes providências: a) 

a citação para que apresentem resposta, sob pena de revelia e confissão, 

nos termos do art. 334 e art. 344, ambos do Código de Processo Civil: a.1) 

da empresa requerida, em cujo nome se encontra registrado o 4 imóvel 
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usucapiendo, mediante a expedição de edital; a.2) dos confinantes do 

imóvel usucapiendo Carlos Messias Carrijo domiciliado na Avenida Rui 

Barbosa nº 174 bairro Boa Esperança, Jauru/MT, Ernandes Coimbra 

domiciliado na Avenida Mauá s/nº, Bairro Centro, Jauru/MT, Avandergizo 

Nunes de Oliveira domiciliado na Rua 07 de Setembro nº 242, bairro Boa 

Esperança Jauru/MT a.3) por edital, dos réus incertos e eventuais 

interessados; b) a intimação, por via postal, dos representantes da 

Fazenda Pública da União, do Estado de Mato Grosso e do Município de 

Jauru, para que manifestem se desfrutam de interesse no processo, nos 

termos do art. 943 do Código de Processo Civil; c) comunicação do feito 

ao ilustre agente ministerial, para, caso queira, intervir; d) a procedência 

da ação, para o fim de: d.1) ser declarada a aquisição da propriedade do 

bem imóvel usucapiendo, por parte da requerente, expedindo-se o 

respectivo mandado para transcrição da sentença prolatada no registro 

de imóveis, acompanhado de cópia da planta e memorial descritivo; d.2) 

seja determinada, por ocasião da sentença, a averbação das construções 

existentes nos imóveis urbanos, conforme plantas depositada na 

secretaria deste juízo. Pretende provar o alegado por todos os meios de 

prova em direito admitidos, especialmente provas documentais, 

testemunhais, cujo rol será apresentado oportunamente Valor da Causa: 

R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Nestes termos, pede deferimento. Jauru-MT, 

10 de Fevereiro de 2017. KATYA REGINA NOVAK DE MOURA OAB-MT 

15.989

Descrição do Imóvel Usucapiendo: Lote nº 08 da Quadra nº 66, com 

dimensões de 600m² (seiscentos metros quadrados), avaliado em R$ 

30.000,00 (trinta mil reais), tendo como confrontantes: na Frente com a 

Av. Rui Barbosa, medindo 20,00 metros; aos Fundos com Avandergirzio 

Nunes de 3 Oliveira , lote 06 medindo 20,00 metros; Lado Direito com 

Ernandes Coimbra, lote 09, medindo 30,00 metros; Lado Esquerdo com 

Carlos Messias Carrijo, lote 07 medindo 30,00 metros.

Despacho/Decisão: Vistos Cuida-se de ação de USUCAPIÃO 

EXTRAORDINÁRIA proposta por WALDIR LUIS GARCIA DE MOURA e 

KATYA REGINA NOVAK DE MOURA em face de COMPANHIA COMERCIAL 

DE TERRAS SUL DO BRASIL.Verifica-se que estão preenchidos os 

requisitos do art. 319, assim como do art. 320 do CPC. Não sendo o caso 

de aplicação do disposto no art. 330 do mesmo códex, RECEBO a petição 

inicial.Nos termos do art. 334, § 4º, inciso II, do CPC, a audiência de 

conciliação não será realizada, quando não se admitir autocomposição. 

Para a configuração da usucapião é necessário o preenchimentos dos 

requisitos constantes do art. 1.238 do Código Civil, especialmente o 

animus domini, motivo pelo qual não se admite autocomposição, eis que 

não envolve interesse apenas das partes em litígio.CITE(M)-SE por EDITAL, 

com prazo de 30 (trinta) dias, aquele em cujo nome está registrado o 

imóvel usucapiendo, ante as declarações trazidas aos autos, bem como 

os eventuais interessados e desconhecidos (art. 259, I, do CPC), para, 

querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentarem contestação, sob 

pena de revelia, atentando-se o Gestor ao disposto no art. 229, do 

CPC.Proceda-se a CITAÇÃO pessoal dos confinantes da área 

usucapienda, por mandado, cientificando-os de que dispõem do prazo de 

15 (quinze) dias, para apresentação de contestação (art. 246, § 3º, CPC), 

bem como de que, não sendo contestada a ação, se presumirão aceitos 

como verdadeiros os fatos articulados pelo autor (arts. 344 do 

CPC).INTIMEM-SE/CIENTIFIQUEM-SE, via postal, os representantes da 

Fazenda Pública Municipal, Estadual e Federal, para que, no prazo de 10 

(dez) dias, manifestem eventual interesse na causa, encaminhando a 

cada ente a cópia da inicial e dos documentos que a instruíram.Decorridos 

os prazos para contestação e manifestação das Fazendas Públicas, bem 

como eventual réplica, abra-se vista dos autos ao Ministério 

Público.Apresentada a manifestação ministerial, voltem os autos 

conclusos.Cumpra-se expedindo o necessário.Jauru/MT, 08 de julho de 

2017.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Leonardo Lopes da 

Silva, digitei.

Jauru, 01 de setembro de 2017

Thiago Silvestre Perrut Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 35568 Nr: 393-73.2015.811.0047

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria da Penha Gomes da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Conrado Agostini Machado - 

OAB:16637-O, FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA - OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

ATOS ORDINATÓRIOS (art. 152, VI, do NCPC)

Sinair Alves de Brito, Gestora Judiciário Substituta, lotado na Vara Única 

da Comarca de Jauru, no uso das funções inerentes ao seu cargo e na 

forma da Lei, em cumprimento à legislação em vigor [art. 152, VI, do NCPC, 

e arts. 701, XVIII, e 482, VI, ambos da CNGC], bem assim aos termos 

contidos nos Provimentos nº 52, 53, 54, 55 e 56/2007, da Egrégia 

Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONA os presentes 

autos, a fim de que:

1. Seja o autor intimado, na(s) pessoa(s) de seu(s) advogado(s), para que 

se manifeste acerca do(s) ofício(s) acostado(s) aos autos, da lavra da 

Coordenadoria de Execução Judicial (COREJ) do TRF da 1ª Região, o(s) 

qual(is) noticia(m) o efetivo pagamento da(s) Requisição(ões) de Pequeno 

Valor expedida(s).

Jauru, 15 de dezembro de 2017.

Sinair Alves de Brito

Gestora Judiciário Substituta

Autorizada pelo Provimento 052/2007-CGJ

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 31297 Nr: 55-70.2013.811.0047

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wellington Rodrigo Alves Feitosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ROBERTO GOMES 

ALBEFARO - OAB:5738/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO que, nesta data procedo a intimação via DJE, do ilustre 

causidico, DR. JOSÉ ROBERTO GOMES ALBÉFARO, do r. despacho 

proferido nos autos, acerca da juntada do voto-acódão proferido no 

habeas corpus nº 819-2017. Vistos

INTIMEM-SE os sujeitos processuais acerca da juntada do voto/acordão 

proferido no habeas corpus nº 819/2017. Empós, decorrido o prazo de 05 

(cinco) dias e nada sendo requerido, observadas as formalidades legais, 

REMENTA-SE os autos ao arquivo, com as comunicações e baixas 

necessárias. Cumpra-se, expedindo o necessário. Jauru/MT, 11 de 

dezembro de 2017.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 31297 Nr: 55-70.2013.811.0047

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wellington Rodrigo Alves Feitosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ROBERTO GOMES 

ALBEFARO - OAB:5738/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos

INTIMEM-SE os sujeitos processuais acerca da juntada do voto/acordão 

proferido no habeas corpus nº 819/2017. Empós, decorrido o prazo de 05 

(cinco) dias e nada sendo requerido, observadas as formalidades legais, 

REMENTA-SE os autos ao arquivo, com as comunicações e baixas 

necessárias. Cumpra-se, expedindo o necessário. Jauru/MT, 11 de 

dezembro de 2017.

Comarca de Juscimeira

Vara Única

Expediente
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 33253 Nr: 1800-77.2016.811.0048

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILMAR DOS SANTOS ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ILEONILSON RODRIGUES - 

OAB:11602

 3.1. Tecidas estas considerações e gizadas as razões de decidir, julgo 

procedente a pretensão punitiva estatal esposada na denúncia, para o fim 

de condenar o réu Gilmar dos Santos Almeida, já (...)de execução 

provisória (CNGC, artigo 1.573, § único).3.5. Custas pelo réu, nos termos 

do que dispõe o artigo 804 do Código de Processo Penal.3.6. Procedam-se 

às comunicações e anotações de estilo.3.7. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se, as partes, pessoalmente. Cumpra-se. Oportunamente, 

arquivem-se.Juscimeira – MT, 13 de dezembro de 2017.Alcindo Peres da 

Rosa Juiz de direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 37366 Nr: 1763-16.2017.811.0048

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS SICREDI LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OLAIR GONÇALVES EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VERA REGINA MARTINS - 

OAB:34607

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do advogado da Parte Autora para, no prazo legal, 

providenciar o depósito da diligência do Oficial de Justiça, através de 

emissão de guia a ser emitida pelo site deste Égregio Tribunal, para efetivo 

cumprimento do mandado de busca e apreensão e citação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 26203 Nr: 208-32.2015.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALVINO DE SOUZA CARDIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEZ DA SILVA PINTO 

JUNIOR - OAB:8143/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JANRIE RODRIGUES RECK - 

OAB:59323

 IMPULSIONO O PRESENTE FEITO AFIM DE INTIMAR A PARTE AUTORA 

POR INTERMÉDIO DE SEU PATRONO, PARA QUE INFORME SE O 

BENEFÍCIO CONCEDIDO EM SENTENÇA JÁ FOI IMPLANTADO.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 31778 Nr: 1044-68.2016.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SHIMIZU & SILVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 

ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRASILEIRO DE 

DESCONTO-BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REMI CRUZ BORGES - OAB:3187

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS ANTONIO DE 

ALMEIDA RIBEIRO - OAB:5308

 Vistos.

1. Conforme o artigo 1.010, §1º, do CPC/2015, INTIME-SE a parte apelada 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente as contrarrazões 

recursais.

2. Caso nas contrarrazões sejam alegadas as matérias previstas no §1º 

do artigo 1.009 do CPC/2015 ou a apelada interpuser recurso adesivo (art. 

1.010, §2º, do CPC/2015), INTIME-SE o apelante para 

manifestação/contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias.

3. A seguir, após a resposta, remetam-se os presentes autos ao Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (NCPC, art. 1007, parágrafo 

3º).

4. Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se.

Juscimeira-MT, 14 de dezembro de 2017.

Alcindo Peres da Rosa

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 38293 Nr: 2213-56.2017.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA JOSÉ ROMERO LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENISE RODEGUER - OAB:291039

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 3.1. Ante o exposto, com fundamento no artigo 1022, do Novo Código de 

Processo Civil, conheço dos Embargos, mas nego-lhe provimento, 

determinando o prosseguimento da sentença embargada de Ref: 11.3.2. 

Considerando que não comprovado o manifesto caráter protelatório, deixo 

de condenar o embargante na multa prevista no artigo 1026, parágrafo 

segundo, do Novo Código de Processo Civil.3.3. Intimem-se. Cumpra-se a 

sentença de Ref: 11.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 30356 Nr: 460-98.2016.811.0048

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARTUR FERREIRA GRANDIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEYVER ALMEIDA DOS ANJOS 

- OAB:15310

 Vistos.

1. A atenta leitura dos autos demonstra nessa fase inicial a ausência de 

elementos de convicção que permitam absolver sumariamente o réu (artigo 

397, do Código de Processo Penal).

2. Designo o dia 12/03/2018, às 13h45min (horário oficial de Cuiabá-MT), 

para a audiência de instrução e julgamento.

3. Intime-se o acusado, o Advogado de Defesa, o Ministério Público, e as 

testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa.

4. Na audiência de instrução e julgamento proceder-se-á à tomada de 

declarações da ofendida, à inquirição das testemunhas arroladas pela 

acusação e pela defesa, nesta ordem, bem como aos esclarecimentos 

dos peritos, às acareações e ao reconhecimento de pessoas e coisas, se 

o caso, interrogando-se, por fim, o acusado (artigo 400, do Código de 

Processo Penal).

5. Advirtam as testemunhas que a ausência ensejará na condução 

coercitiva, mediante requisição à autoridade policial ou oficial de justiça, 

que poderá solicitar o auxílio da força pública, além da multa prevista no 

artigo 458 e § 2º do artigo 436 do CPP, no valor de 1 (um) a 10 (dez) 

salários mínimos, sem prejuízo do processo penal por crime de 

desobediência e condenação ao pagamento das custas da diligência 

(artigo 219, CPP).

6. Intimem-se. Cumpra-se. Expeça(m)-se o necessário, inclusive carta 

precatória, com prazo de 30 (trinta) dias, visando a(s) oitiva(s) da(s) 

testemunha(s) “de fora”.

7. Expeça-se o necessário. Cumpra-se com urgência que o caso requer.

Juscimeira-MT, 15 de dezembro de 2017.

ALCINDO PERES DA ROSA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 27119 Nr: 546-06.2015.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA FERREIRA BUENO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO RICARDO FILIPAK - 
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OAB:11551/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONO O PRESENTE FEITO AFIM DE, INTIMAR A PARTE AUTORA 

PARA REQUERER O QUE ENTENDER NECESSÁRIO EM RELAÇÃO AO 

CUPRIMENTO DE SENTENÇA NO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS SOB PENA DE 

ARQUIVAMENTO DO MESMO.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 23989 Nr: 242-41.2014.811.0048

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANUEL PEREIRA ROLDÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEYVER ALMEIDA DOS ANJOS 

- OAB:15310

 Vistos.

1. A atenta leitura dos autos demonstra nessa fase inicial a ausência de 

elementos de convicção que permitam absolver sumariamente o réu (artigo 

397, do Código de Processo Penal).

2. Designo o dia 12/03/2018, às 13h00min (horário oficial de Cuiabá-MT), 

para a audiência de instrução e julgamento.

3. Intime-se o acusado, o Advogado de Defesa, o Ministério Público, e as 

testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa.

4. Na audiência de instrução e julgamento proceder-se-á à tomada de 

declarações da ofendida, à inquirição das testemunhas arroladas pela 

acusação e pela defesa, nesta ordem, bem como aos esclarecimentos 

dos peritos, às acareações e ao reconhecimento de pessoas e coisas, se 

o caso, interrogando-se, por fim, o acusado (artigo 400, do Código de 

Processo Penal).

5. Advirtam as testemunhas que a ausência ensejará na condução 

coercitiva, mediante requisição à autoridade policial ou oficial de justiça, 

que poderá solicitar o auxílio da força pública, além da multa prevista no 

artigo 458 e § 2º do artigo 436 do CPP, no valor de 1 (um) a 10 (dez) 

salários mínimos, sem prejuízo do processo penal por crime de 

desobediência e condenação ao pagamento das custas da diligência 

(artigo 219, CPP).

6. Intimem-se. Cumpra-se. Expeça(m)-se o necessário, inclusive carta 

precatória, com prazo de 30 (trinta) dias, visando a(s) oitiva(s) da(s) 

testemunha(s) “de fora”.

7. Expeça-se o necessário. Cumpra-se com urgência que o caso requer.

Juscimeira-MT, 15 de dezembro de 2017.

ALCINDO PERES DA ROSA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 25947 Nr: 126-98.2015.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APOLINÁRIA MINERVINA DA CONCEIÇÃO SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO RICARDO FILIPAK - 

OAB:11.551/MT, UILLERSON FERREIRA DA SILVA - OAB:20972/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CIRO DE LOPES E BARBUDA. - 

OAB:

 IMPULSIONO O PRESENTE FEITO AFIM DE, INTIMAR A PARTE AUTORA 

PARA REQUERER O QUE ENTENDER NECESSÁRIO EM RELAÇÃO AO 

CUPRIMENTO DE SENTENÇA NO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS SOB PENA DE 

ARQUIVAMENTO DO MESMO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 26058 Nr: 165-95.2015.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS FRANCO BUENO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO RICARDO FILIPAK - 

OAB:11551/O, UILLERSON FERREIRA DA SILVA - OAB:20972/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONO O PRESENTE FEITO AFIM DE, INTIMAR A PARTE AUTORA 

PARA REQUERER O QUE ENTENDER NECESSÁRIO EM RELAÇÃO AO 

CUPRIMENTO DE SENTENÇA NO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS SOB PENA DE 

ARQUIVAMENTO DO MESMO.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000192-90.2017.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXSANDRO FELIPE BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MULLENA CRISTINA MARTINS DOS SANTOS OAB - MT0213630A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

Vistos, etc. 1. Intime-se a parte reclamada para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, efetuar o pagamento da dívida, sob pena de o montante da 

condenação ser acrescido de multa no percentual de 10% (dez por 

cento). Efetuado o pagamento parcial, a multa de 10% (dez por cento) 

incidirá sobre o restante. 2. Não efetuado o pagamento no prazo previsto, 

expeça-se mandado de penhora e avaliação, acrescido da multa 

respectiva. 3. Do auto de penhora e de avaliação será de imediato intimado 

o reclamado, na pessoa de seu advogado, ou, na falta deste, o seu 

representante legal, ou pessoalmente, por mandado ou pelo correio, 

podendo oferecer impugnação, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias. 4. 

Proceda-se à alteração do tipo de ação, fazendo constar “Cumprimento de 

Sentença”. 5. Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Alcindo 

Peres da Rosa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000290-75.2017.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO FERREIRA DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MULLENA CRISTINA MARTINS DOS SANTOS OAB - MT0213630A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) #Advogado do(a) 

REQUERENTE: MULLENA CRISTINA MARTINS DOS SANTOS - 

MT0213630A(intimação virtual - e-mail), para comparecer a AUDIÊNCIA 

Tipo: Conciliação Sala: JUSCIMEIRA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO II 

Data: 25/01/2018 Hora: 15:40 , devendo avisar ao (a) seu (a) cliente, 

cientificando que o não comparecimento à audiência designada e não 

sendo apresentada justificativa até inicio da audiência implicará na 

extinção do processo e arquivamento da reclamação, nos termos do art. 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas 

processuais.. Nada mais. Lucas Martins Maia de Oliveira Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000273-39.2017.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

C. G. D. N. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MULLENA CRISTINA MARTINS DOS SANTOS OAB - MT0213630A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) #Advogado do(a) 

REQUERENTE: MULLENA CRISTINA MARTINS DOS SANTOS - 

MT0213630A (intimação virtual - e-mail), para comparecer a AUDIÊNCIA 
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Tipo: Conciliação Sala: JUSCIMEIRA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO II 

Data: 25/01/2018 Hora: 13:00 , devendo avisar ao (a) seu (a) cliente, 

cientificando que o não comparecimento à audiência designada e não 

sendo apresentada justificativa até inicio da audiência implicará na 

extinção do processo e arquivamento da reclamação, nos termos do art. 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas 

processuais.. Nada mais. Lucas Martins Maia de Oliveira Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000287-23.2017.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ADRIANO ROCHA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MULLENA CRISTINA MARTINS DOS SANTOS OAB - MT0213630A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) #Advogado do(a) 

REQUERENTE: MULLENA CRISTINA MARTINS DOS SANTOS - 

MT0213630A (intimação virtual - e-mail), para comparecer a AUDIÊNCIA 

Tipo: Conciliação Sala: JUSCIMEIRA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO II 

Data: 25/01/2018 Hora: 14:40 , devendo avisar ao (a) seu (a) cliente, 

cientificando que o não comparecimento à audiência designada e não 

sendo apresentada justificativa até inicio da audiência implicará na 

extinção do processo e arquivamento da reclamação, nos termos do art. 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas 

processuais.. Nada mais. Lucas Martins Maia de Oliveira Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000288-08.2017.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

THOMAS CRISTIANO TAVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MULLENA CRISTINA MARTINS DOS SANTOS OAB - MT0213630A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI) (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) #Advogado do(a) 

REQUERENTE: MULLENA CRISTINA MARTINS DOS SANTOS - 

MT0213630A (intimação virtual - e-mail), para comparecer a AUDIÊNCIA 

Tipo: Conciliação Sala: JUSCIMEIRA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO II 

Data: 25/01/2018 Hora: 15:00 , devendo avisar ao (a) seu (a) cliente, 

cientificando que o não comparecimento à audiência designada e não 

sendo apresentada justificativa até inicio da audiência implicará na 

extinção do processo e arquivamento da reclamação, nos termos do art. 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas 

processuais.. Nada mais. Lucas Martins Maia de Oliveira Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000289-90.2017.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO FEITOSA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276/O (ADVOGADO)

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) #Advogados do(a) 

REQUERENTE: PAULO ANTONIO GUERRA - MT16276/O, RONAN DA 

COSTA MARQUES - MT21093/O (intimação virtual - e-mail), para 

comparecer a AUDIÊNCIA Tipo: Conciliação Sala: JUSCIMEIRA - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO II Data: 25/01/2018 Hora: 15:20 , devendo 

avisar ao (a) seu (a) cliente, cientificando que o não comparecimento à 

audiência designada e não sendo apresentada justificativa até inicio da 

audiência implicará na extinção do processo e arquivamento da 

reclamação, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação nas custas processuais.. Nada mais. Lucas Martins Maia de 

Oliveira Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000282-98.2017.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

VALMIR DOS ANJOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MULLENA CRISTINA MARTINS DOS SANTOS OAB - MT0213630A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FAUSTINO FERREIRA BARBOSA NETO (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) #Advogado do(a) 

REQUERENTE: MULLENA CRISTINA MARTINS DOS SANTOS - 

MT0213630A (intimação virtual - e-mail), para comparecer a AUDIÊNCIA 

Tipo: Conciliação Sala: JUSCIMEIRA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO II 

Data: 25/01/2018 Hora: 13:20 , devendo avisar ao (a) seu (a) cliente, 

cientificando que o não comparecimento à audiência designada e não 

sendo apresentada justificativa até inicio da audiência implicará na 

extinção do processo e arquivamento da reclamação, nos termos do art. 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas 

processuais.. Nada mais. Lucas Martins Maia de Oliveira Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000293-30.2017.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

WELITON PEREIRA DIAS GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MULLENA CRISTINA MARTINS DOS SANTOS OAB - MT0213630A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

Vistos, etc. 1. Trata-se de pedido de liminar veiculado por WELITON 

PEREIRA DIAS GOMES, qualificado nos autos, em face de ENERGISA 

MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, também identificada, 

alegando que é usuário dos serviços de eletricidade da Unidade 

Consumidora nº 6/153668-9, e que foi surpreendido com a fatura de 

consumo de energia, referente ao mês de julho com o valor de R$ 380,95 

(trezentos e oitenta reais e noventa e cinco reais), valores muito 

superiores ao normalmente pagos, como não houve o pagamento integral 

do valor da fatura, há a ameaça da inscrição do nome do autor nos órgãos 

de proteção ao crédito, bem como há a ameaça da interrupção do 

fornecimento da energia elétrica ao consumidor. Assim, pede a liminar 

para determinar a abstenção da inclusão do seu nome no SPC/SERASA, 

bem com a garantia do fornecimento de energia elétrica, sob pena de 

cominação de multa diária. É o breve resumo. FUNDAMENTO. DECIDO. 2. A 

concessão de tutelas acautelatórias e antecipatórias em sede de Juizados 

Especiais deve ser, por certo, admitida, conforme exegese emanada do 

artigo 6.º da Lei 9.099/95, conclusão também editada no VII Encontro 

Nacional. No presente caso, constata-se que o pedido de antecipação dos 

efeitos da tutela merece amparo, pois os requisitos legais ínsitos no 

Código de Processo Civil foram demonstrados de forma satisfatória e 

suficiente para a concessão do pedido formulado. Assim, estão presentes 

os requisitos necessários para a antecipação da tutela pretendida. De 

efeito, a prova inequívoca, que conduz à verossimilhança da alegação, se 

extrai dos documentos juntados. Outrossim, o fundado receio de dano de 

difícil reparação é evidente, pois o bloqueio dos telefones acarreta-lhe 

excessivo gravame e prejuízo. Deste modo, o perigo da demora, entendido 

como o mesmo requisito para a concessão de qualquer medida cautelar, 

está demonstrado nos autos, pois a parte autora visa à possibilidade de 

utilizar a energia elétrica, o que na vida moderna é de suma importância 

para qualquer cidadão, por se tratar de utilidade básica. Em matéria de 

defesa do consumidor, e considerando a principiologia que a ilumina, 

inclusive com previsão de inversão do ônus da prova, e levando-se em 

conta o juízo sumário de cognição a ser realizado neste momento 

processual, tenho que a concessão da presente medida, como forma de 

dar guarida ao consumidor hipossuficiente é medida que se impõe. 3. 

ANTE O EXPOSTO, defiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela 
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formulado pela parte, para determinar que a parte requerida se abstenha 

de interromper o fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora 

do autor Nº 6/153668-9, pela cobrança discutida nesta ação, bem como, 

se abstenha de negativar o nome da parte autora no registro de bancos 

de dados do SERASA/SPC, no que se refere aos débitos discutidos neste 

processo, tudo, sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia 

de atraso, em benefício do autor, até o limite de 40 (quarenta) salários 

mínimos. 4. Sem prejuízo do imediato cumprimento da providência supra, 

designe-se sessão de conciliação. 5. Cite-se a parte ré, constando do 

chamamento judicial as advertências legais da revelia. 6. Expeça-se o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Alcindo Peres da Rosa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000293-30.2017.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

WELITON PEREIRA DIAS GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MULLENA CRISTINA MARTINS DOS SANTOS OAB - MT0213630A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) #Advogado do(a) 

REQUERENTE: MULLENA CRISTINA MARTINS DOS SANTOS - 

MT0213630A (intimação virtual - e-mail), para comparecer a AUDIÊNCIA 

Tipo: Conciliação Sala: JUSCIMEIRA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO II 

Data: 25/01/2018 Hora: 16:40 , devendo avisar ao (a) seu (a) cliente, 

cientificando que o não comparecimento à audiência designada e não 

sendo apresentada justificativa até inicio da audiência implicará na 

extinção do processo e arquivamento da reclamação, nos termos do art. 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas 

processuais.. Nada mais. Lucas Martins Maia de Oliveira Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000295-97.2017.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

ADILSON LUIS GRAPIGLIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MULLENA CRISTINA MARTINS DOS SANTOS OAB - MT0213630A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

Vistos, etc. 1. Trata-se de pedido de liminar veiculado por ADILSON LUIS 

GRAPIGLIA, qualificado nos autos, em face de ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, também identificada, alegando que é 

usuário dos serviços de eletricidade da Unidade Consumidora nº 

6/705282-2, e que foi surpreendido com a fatura de consumo de energia, 

referente ao mês de julho com o valor de R$ 515, 71( quinhentos e quinze 

reais e setenta e um centavos), valores muito superiores ao normalmente 

pagos, como não houve o pagamento integral do valor da fatura, há a 

ameaça da inscrição do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, 

bem como há a ameaça da interrupção do fornecimento da energia elétrica 

ao consumidor. Assim, pede a liminar para determinar a abstenção da 

inclusão do seu nome no SPC/SERASA, bem com a garantia do 

fornecimento de energia elétrica, sob pena de cominação de multa diária. É 

o breve resumo. FUNDAMENTO. DECIDO. 2. A concessão de tutelas 

acautelatórias e antecipatórias em sede de Juizados Especiais deve ser, 

por certo, admitida, conforme exegese emanada do artigo 6.º da Lei 

9.099/95, conclusão também editada no VII Encontro Nacional. No presente 

caso, constata-se que o pedido de antecipação dos efeitos da tutela 

merece amparo, pois os requisitos legais ínsitos no Código de Processo 

Civil foram demonstrados de forma satisfatória e suficiente para a 

concessão do pedido formulado. Assim, estão presentes os requisitos 

necessários para a antecipação da tutela pretendida. De efeito, a prova 

inequívoca, que conduz à verossimilhança da alegação, se extrai dos 

documentos juntados. Outrossim, o fundado receio de dano de difícil 

reparação é evidente, pois o bloqueio dos telefones acarreta-lhe 

excessivo gravame e prejuízo. Deste modo, o perigo da demora, entendido 

como o mesmo requisito para a concessão de qualquer medida cautelar, 

está demonstrado nos autos, pois a parte autora visa à possibilidade de 

utilizar a energia elétrica, o que na vida moderna é de suma importância 

para qualquer cidadão, por se tratar de utilidade básica. Em matéria de 

defesa do consumidor, e considerando a principiologia que a ilumina, 

inclusive com previsão de inversão do ônus da prova, e levando-se em 

conta o juízo sumário de cognição a ser realizado neste momento 

processual, tenho que a concessão da presente medida, como forma de 

dar guarida ao consumidor hipossuficiente é medida que se impõe. 3. 

ANTE O EXPOSTO, defiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela 

formulado pela parte, para determinar que a parte requerida se abstenha 

de interromper o fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora 

do autor Nº 6/705282-2, pela cobrança discutida nesta ação, bem como, 

se abstenha de negativar o nome da parte autora no registro de bancos 

de dados do SERASA/SPC, no que se refere aos débitos discutidos neste 

processo, tudo, sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia 

de atraso, em benefício do autor, até o limite de 40 (quarenta) salários 

mínimos. 4. Sem prejuízo do imediato cumprimento da providência supra, 

designe-se sessão de conciliação. 5. Cite-se a parte ré, constando do 

chamamento judicial as advertências legais da revelia. 6. Expeça-se o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Alcindo Peres da Rosa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000295-97.2017.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

ADILSON LUIS GRAPIGLIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MULLENA CRISTINA MARTINS DOS SANTOS OAB - MT0213630A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) #Advogado do(a) 

REQUERENTE: MULLENA CRISTINA MARTINS DOS SANTOS - 

MT0213630A (intimação virtual - e-mail), para comparecer a AUDIÊNCIA 

Tipo: Conciliação Sala: JUSCIMEIRA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO II 

Data: 25/01/2018 Hora: 17:00 , devendo avisar ao (a) seu (a) cliente, 

cientificando que o não comparecimento à audiência designada e não 

sendo apresentada justificativa até inicio da audiência implicará na 

extinção do processo e arquivamento da reclamação, nos termos do art. 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas 

processuais.. Nada mais. Lucas Martins Maia de Oliveira Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000303-74.2017.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MULLENA CRISTINA MARTINS DOS SANTOS OAB - MT0213630A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

Vistos, etc. 1. Trata-se de pedido de liminar veiculado por MARIA 

APARECIDA DOS SANTOS, qualificado nos autos, em face de ENERGISA 

MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, também identificada, 

alegando que é usuário dos serviços de eletricidade da Unidade 

Consumidora nº 6/152857-9, e que foi surpreendido com a fatura de 

consumo de energia, referente ao mês de setembro com o valor de R$ 

3.011,39 (três mil e onze reais e trinta e nove centavos), valores muito 

superiores ao normalmente pagos, como não houve o pagamento integral 

do valor da fatura, há a ameaça da inscrição do nome do autor nos órgãos 

de proteção ao crédito, bem como há a ameaça da interrupção do 

fornecimento da energia elétrica ao consumidor. Assim, pede a liminar 

para determinar a abstenção da inclusão do seu nome no SPC/SERASA, 

bem com a garantia do fornecimento de energia elétrica, sob pena de 

cominação de multa diária. É o breve resumo. FUNDAMENTO. DECIDO. 2. A 

concessão de tutelas acautelatórias e antecipatórias em sede de Juizados 

Especiais deve ser, por certo, admitida, conforme exegese emanada do 

artigo 6.º da Lei 9.099/95, conclusão também editada no VII Encontro 

Nacional. No presente caso, constata-se que o pedido de antecipação dos 
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efeitos da tutela merece amparo, pois os requisitos legais ínsitos no 

Código de Processo Civil foram demonstrados de forma satisfatória e 

suficiente para a concessão do pedido formulado. Assim, estão presentes 

os requisitos necessários para a antecipação da tutela pretendida. De 

efeito, a prova inequívoca, que conduz à verossimilhança da alegação, se 

extrai dos documentos juntados. Outrossim, o fundado receio de dano de 

difícil reparação é evidente, pois o bloqueio dos telefones acarreta-lhe 

excessivo gravame e prejuízo. Deste modo, o perigo da demora, entendido 

como o mesmo requisito para a concessão de qualquer medida cautelar, 

está demonstrado nos autos, pois a parte autora visa à possibilidade de 

utilizar a energia elétrica, o que na vida moderna é de suma importância 

para qualquer cidadão, por se tratar de utilidade básica. Em matéria de 

defesa do consumidor, e considerando a principiologia que a ilumina, 

inclusive com previsão de inversão do ônus da prova, e levando-se em 

conta o juízo sumário de cognição a ser realizado neste momento 

processual, tenho que a concessão da presente medida, como forma de 

dar guarida ao consumidor hipossuficiente é medida que se impõe. 3. 

ANTE O EXPOSTO, defiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela 

formulado pela parte, para determinar que a parte requerida se abstenha 

de interromper o fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora 

do autor Nº 6/152857-9, pela cobrança discutida nesta ação, bem como, 

se abstenha de negativar o nome da parte autora no registro de bancos 

de dados do SERASA/SPC, no que se refere aos débitos discutidos neste 

processo, tudo, sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia 

de atraso, em benefício do autor, até o limite de 40 (quarenta) salários 

mínimos. 4. Sem prejuízo do imediato cumprimento da providência supra, 

designe-se sessão de conciliação. 5. Cite-se a parte ré, constando do 

chamamento judicial as advertências legais da revelia. 6. Expeça-se o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Alcindo Peres da Rosa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000303-74.2017.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MULLENA CRISTINA MARTINS DOS SANTOS OAB - MT0213630A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) #Advogado do(a) 

REQUERENTE: MULLENA CRISTINA MARTINS DOS SANTOS - 

MT0213630A (intimação virtual - e-mail), para comparecer a AUDIÊNCIA 

Tipo: Conciliação Sala: JUSCIMEIRA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO II 

Data: 25/01/2018 Hora: 17:40 , devendo avisar ao (a) seu (a) cliente, 

cientificando que o não comparecimento à audiência designada e não 

sendo apresentada justificativa até inicio da audiência implicará na 

extinção do processo e arquivamento da reclamação, nos termos do art. 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas 

processuais.. Nada mais. Lucas Martins Maia de Oliveira Gestor Judiciário

Comarca de Marcelândia

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 66497 Nr: 963-67.2015.811.0109

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS NORTE MATOGROSSENSE-SICRE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ PAULO KILIAN DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente de Provimento n.º 56/2007 – CGJ, 

impulsiono este feito para INTIMAR o Exequente para que no prazo de 10 

(dez) dias, dê regular andamento no feito, requerendo o que de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 42770 Nr: 224-75.2007.811.0109

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO LAVRA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO BRIANTE, EMERLINA MARIA CÉLIA 

ALVES BRIANTE, ROBERTO VALDECIR BRIANTI, ELIA GARCIA BRIANTI, 

APARECIDO BRIANTE, OLINDA RAQUEL PISSININ BRIANTE, LAELSON 

JURANDIR BRIANTI, ENIR COELHO BRIANTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUBIANA APARECIDA BARBIERI - 

OAB:230024, SUELI ALEXANDRINA DA SILVA - OAB:279865/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Silveira Arruda - 

OAB:47049/SP, José Roberto Loureiro - OAB:19.021-PR, Luiz 

Zanzarine Neto - OAB:9.340-PR, Maria Lucia Zanzarine - 

OAB:13.667-PR, Mauro Dalarme - OAB:18606/PR

 Vistos, etc.

Intime-se a parte autora para no prazo de 10 (dez) dias, informar a 

agência bancária da conta indicada à fl. 388.

Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se. Após, tendo em vista 

a impossibilidade de efetuar a transferência requerida, em razão da 

ausência de danos bancários suficientes, ARQUIVE-SE os autos com as 

cautelas de praxe.

CUMPRA-SE. INTIME-SE.

Marcelândia/MT, 14 de dezembro de 2017.

 Rafael Siman Carvalho

 Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 64627 Nr: 7-51.2015.811.0109

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EIECDML

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Antunes Segato - 

OAB:13546/MT

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.º 56/2007 – CGJ, 

impulsiono este feito para intimar o Autor para que no prazo de 10 (dez) 

dias efetue o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça no valor de 

R$ 30,00 (trinta reais), acessando o site do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br), selecionando o menu SERVIÇOS na barra superior, 

escolhendo a opção GUIAS que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação, onde o usuário selecionará Emissão de Guia de 

Diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 73886 Nr: 1697-47.2017.811.0109

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Cartões S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARTEMIO JOSE VERUS EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ NIETO MOYA - 

OAB:235.738

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.º 56/2007 – CGJ, 

impulsiono este feito para intimar o Autor para que no prazo de 10 (dez) 

dias efetue o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça no valor de 

R$ 30,00 (trinta reais), acessando o site do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br), selecionando o menu SERVIÇOS na barra superior, 

escolhendo a opção GUIAS que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação, onde o usuário selecionará Emissão de Guia de 

Diligência

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 7502 Nr: 1120-55.2006.811.0109

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERMERCADO MATA VERDE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Olga Geny de Almeida Alves - 

OAB:2.606 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Intime-se o exequente para requerer o for de direito, no prazo de 10 (dez) 

dias.

CUMPRA-SE. INTIME-SE.

Marcelândia/MT, 14 de dezembro de 2017.

 Rafael Siman Carvalho

 Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 69127 Nr: 770-18.2016.811.0109

 AÇÃO: Processo de Apuração de Ato Infracional->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EBDS, FFDS, ARB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paulo César Barbosa dos 

Santos - OAB:11688-MT

 Deste modo, tenho que restou comprovada a materialidade e autoria do 

ato infracional análogo de tráfico de entorpecentes e associação para o 

tráfico, com o que JULGO PROCEDENTE o PEDIDO CONSTANTE NA 

REPRESENTAÇÃO para reconhecer que Evillyn Bianca da Silva, Adriel 

Romão Borges e Fernando Francisco da Silva, praticaram o ato infracional 

análogo aos crimes descritos no art. 33, caput, e 35, ambos da lei nº. 

11.343/2006.Do exposto, comprovada a materialidade e autoria, resta 

apenas analisar qual dentre as medidas socioeducativas previstas no art. 

112 da Lei nº 8.069/1990 (ECA) que melhor se adequa aos adolescentes 

infratores.No que concerne à aplicação da medida socioeducativa aos 

adolescentes observo que o delito em questão não foi cometido com 

violência ou grave ameaça, no entanto, necessário consignar a gravidade 

do ato infracional cometido pelos adolescentes, uma vez que o comércio 

de substância entorpecente vem devastando a juventude desta 

Comarca.Contudo, o cometimento do ato infracional de tráfico de 

entorpecentes por si só, não obriga a aplicação de medida socioeducativa 

de internação, conforme dispõe a Súmula 492 do STJ, senão vejamos: “O 

ato infracional análogo ao tráfico de drogas, por si só, não conduz 

obrigatoriamente à imposição de medida socioeducativa de internação do 

adolescente”.Tal entendimento está de acordo com o STF que já decidiu 

neste mesmo sentido:(...). Assim, não se constata qualquer irregularidade 

na mencionada perícia. C) Nos termos do entendimento do STJ nenhum 

prejuízo há para a defesa do adolescente quando está acompanhado na 

solenidade de apresentação pela Defensoria Pública, mesmo ausentes 

seus genitores. Precedentes daquela Corte Superior. D(...)). À Secretaria 

para que garanta o sigilo necessário à medida, com o fim de que não saia 

publicado o nome completo dos adolescentes.Publique-se. Registre-se e 

intimem-se.Expeça-se o necessário. Marcelândia/MT, 15 de dezembro de 

2017.Rafael Siman CarvalhoJuiz de Direito Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 46164 Nr: 1911-53.2008.811.0109

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE MARCELÂNDIA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIRLEI HONORATO DE MELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FAUSTO NOBRES DA SILVA - 

OAB:5327-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIELI MODESTO 

FRANCISCATTO - OAB:OAB/MT 18403-0

 Vistos, etc. Considerando a declinação da nomeação fl. (46) e por não 

ser possível a nomeação da Defensoria Pública, NOMEIO Dr. Paulo César 

Barbosa dos Santos: Rua Osvaldir Prata Alves, Nº 1.125, Centro, Tel. 

3536-1388, Marcelândia/MT, para promover a defesa da executada SIRLEI 

HONORATO DE MELLO, Fixo honorários do advogado, no importe de 08 

URH.(...)Ocorrendo substituição do Defensor Dativo no curso da ação, a 

remuneração será fixada individualmente, levando em consideração os 

atos processuais praticados, observada a Tabela da OAB/MT”Registre-se, 

também, que são obrigações fundamentais para a percepção da 

remuneração ora arbitrada (artigo 6º do Provimento 09/2007/CGJ): 1) 

patrocinar a causa do beneficiário com zelo e diligência, usando de todos 

os recursos técnico-profissionais, até decisão final, inclusive de 

instâncias superiores, se for o caso; 2) não receber do beneficiário 

qualquer remuneração a título de honorários profissionais. Assim, o 

descumprimento dessas obrigações importará na substituição da 

Defensora Dativa e na perda do direito à remuneração, com devolução de 

eventual valor recebido, devidamente corrigido, sem prejuízo das sanções 

administrativas, penais e disciplinares.Oportunamente, na sentença do 

presente feito, será determinada a expedição de certidão em favor da 

Defensora Dativa, com o valor total e corrigido dos honorários que lhe são 

devidos, para cobrança junto ao Estado de Mato Grosso.ANOTE-SE a 

presente nomeação no relatório a ser encaminhado semestralmente à 

Corregedoria-Geral da Justiça, nos termos do artigo 7º, do referido 

Provimento.INTIME-SE o advogado nomeado requerer o que for de 

direito.Após, façam-se os autos conclusos.CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário.Marcelândia/MT, 15 de dezembro de 2017.Rafael Siman 

CarvalhoJuiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 62722 Nr: 1396-42.2013.811.0109

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: DAIANA APARECIDA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIEGO VITEK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELITON REZENDE DE JESUS - 

OAB:21781/0

 Vistos, etc.Verifica-se nos autos, que o executado DIEGO VITEK intimado 

(fl.96) para pagar parcelas alimentares em atraso, bem como as que 

vencerem no curso do processo sob pena de decretar-lhe a prisão, 

manteve-se inerte, e, por conseguinte, não quitou o débito e nem 

apresentou uma justificativa plausível para concessão de outra medida 

diversa da extrema.Em manifestação à fl.119, o Ministério Público pugna 

pela decretação da prisão civil do executado, em razão do executado não 

ter adimplido o débito alimentar. Relatei.DECIDO.Ab initio, passo a decidir 

sobre o pleito de prisão civil do executado pelo não pagamento dos meses 

em atraso, pelos quais já foi devidamente intimado. Nesse trilhar, 

preenchidos os requisitos constitucionais da voluntariedade e 

inescusabilidade do inadimplemento da obrigação alimentar, já que o 

devedor deixou de cumprir sem nenhuma justificativa, deve ser decretada 

a prisão civil do mesmo até que seja cumprida in totum tal obrigação(...). 

Destarte, uma vez não demonstrado o pagamento das prestações 

alimentícias devidas, ACOLHO o requerimento da exequente, bem como do 

Ministério Público, DECRETO A PRISÃO CIVIL do executado DIEGO VITEK, 

com qualificação nos autos, pelo prazo de trinta (30) dias ou até que 

efetue o pagamento das prestações alimentícias vencidas 

(fl.116/118-v).Com a urgência que caso requer, REMETAM-SE os autos à 

Contadoria Judicial para NOVA atualização dos valores devidos, cujo 

pagamento elidirá a prisão. Após, EXPEÇA-SE mandado de prisão civil, 

devendo o executado permanecer separado dos presos comuns, ficando 

desde já autorizada a expedição de alvará de soltura ou suspensão da 

ordem de prisão diante do inequívoco pagamento do débito referente aos 

meses supra descritos.CIÊNCIA ao Ministério Público. CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário.Marcelândia/MT, 14 de dezembro de 2017. Rafael 

Siman Carvalho Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 63826 Nr: 849-65.2014.811.0109

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE MARCELÂNDIA - MT, ESTADO 

DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADMAR AGOSTINI MÂNICA - 

OAB:3560-MT

 Vistos, etc.

 Tendo em vista o decurso de lapso temporal, INTIME-SE a parte autora 

para no prazo de 10 (dez) dias informar se houve o cumprimento da 

determinação judicial, concernente à realização da cirurgia.
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 Determino a secretaria, que oficie-se Secretária de Saúde deste 

município, para que, no prazo de 10 (dez) dias, informe se foi realizada a 

cirurgia na autora Aparecida Claudete Alves Pessoa, conforme 

determinado por este juízo.

 Assim, decorrido o prazo acima, certifique-se, após, volte concluso.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Marcelândia/MT, 15 de dezembro de 2017.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 66781 Nr: 1086-65.2015.811.0109

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WILSON NEUCI RESKE, NATALINA PANUCCI RESKE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WERNER RESKE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VILSON BAROZZI - OAB:6791

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lanereuton Theodoro 

Moreira - OAB:MT-9.667-B

 Quanto aos demais termos, REJEITO os embargos de declaração opostos, 

mantendo-se in totum a sentença embargada (fl.131).Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se.Após o trânsito em julgado oficie-se o Banco 

Bradesco S/A determinando o desbloqueio da movimentação de todos os 

ativos financeiros depositados em nome do de cujus Werner Reske CPF 

284.794.329-34 e de Natalina Panucci Reske CPF 284.794.329-34 e 

demais bloqueios efetivados nos autos 1093-57.2015.811.0109 (Código 

66808).Marcelândia-MT, 14 de dezembro de 2017.Rafael Siman 

CarvalhoJuiz de Direito Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 41304 Nr: 36-19.2006.811.0109

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARLEI MIGUEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DORVALINO ALVES NONATO, ARAÚJO 

ALVES BENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Danilo Galadinovic Alvim - 

OAB:14.371, EDER JOSÉ AZEVEDO - OAB:MT- 9.982/B, JOSÉ ROBERTO 

ALVIM - OAB:3285/MT, JULIANO GALADINOVIC ALVIM - OAB:17010, 

Thaizze de Oliveira Langaro - OAB:14.756, Vilma Lima Galadinovic 

Alvim - OAB:3526-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OVIDIO ILTOL ARALDI - 

OAB:7974-B/MT

 Por essas razões, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE a presente ação, com resolução de mérito nos termos do 

art. 487, I, do CPC, convalidando a liminar retro deferida (fls.222/225), para 

reintegrar definitivamente ao autor na posse do imóvel descrito na inicial, 

bem como para condenar os requeridos ao pagamento das perdas e 

danos a serem apuradas em liquidação de sentença. Em tempo, CONDENO 

os requeridos ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que fixo em 10% (dez) a teor do disposto no artigo 85, § 2º, 

do Código de Processo Civil. Decorrido o prazo para eventual recurso, 

certifique-se o trânsito em julgado, após, arquivem-se os autos com as 

baixas de est i lo.  Publ ique-se.  Regist re-se.  In t imem-se . 

Cumpra-se.Marcelândia/MT, 15 de dezembro de 2017.Rafael Siman 

CarvalhoJuiz de Direito Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 47280 Nr: 1064-17.2009.811.0109

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE MARCELÂNDIA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIM CELULAR S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andrei César Dominguez - 

OAB:8094/MT, FAUSTO NOBRES DA SILVA - OAB:5327-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO DAVID ANTUNES - 

OAB:1141 - BA, LUIS CARLOS LAURENÇO - OAB:16.780 BA, Valkirya 

Camello Lopes - OAB:15157/MT

 Vistos, etc.

Intimem-se as partes para requererem o for de direito, no prazo de 10 

(dez) dias.

Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se, ARQUIVE-SE com as 

cautelas e baixas de praxe.

CUMPRA-SE. INTIME-SE.

Marcelândia/MT, 14 de dezembro de 2017.

 Rafael Siman Carvalho

 Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 71443 Nr: 364-60.2017.811.0109

 AÇÃO: Homologação de Transação Extrajudicial->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antônio Carlos Borin, FABIELLE SOFFA BORIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ANTUNES SEGATO - 

OAB:13546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Destarte, ante a ausência de quaisquer das hipóteses previstas no artigo 

1022 do Código de Processo Civil, REJEITO os embargos de declaração 

opostos.Publique-se. Intimem-se.Marcelândia-MT, 15 de dezembro de 

2017. Rafael Siman Carvalho Juiz de Direito Substituto

Comarca de Matupá

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 65414 Nr: 143-71.2017.811.0111

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MIGUEL AFONSO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AGASSIS FAVONI DE QUEIROZ 

- OAB:22.496

 Autos nº 143-71.2017.811.0111.Código Apolo nº 65414. Vistos.1) Tendo 

em vista o teor da petição de Ref. 36, REVOGO a nomeação feita ao Dr. 

Agassis e NOMEIO como defensor dativo do acusado o advogado IGOR 

NEVES DE CARVALHO.Tomando em conta a natureza da causa, FIXO os 

honorários da mencionada advogada em 05 (cinco) URH (Unidade 

Referencial De Honorário), de acordo com a tabela de honorários da 

OAB/MT.Com arrimo no artigo 2º, do Provimento nº 09/2007/CGJ, o 

advogado nomeado para o “múnus” público não caberá os privilégios 

processuais garantidos aos Defensores Públicos. Deixo consignado, 

ainda, os termos dos §§ 1º e 4º do mencionado provimento, para fins de 

conhecimento e advertência ao advogado nomeado:“No caso de o 

Defensor Dativo ser removido do processo, por deixar de cumprir suas 

obrigações profissionais, perderá o direito à percepção integral da 

remuneração fixada na forma do caput, devendo o magistrado arbitrá-la 

em valor proporcional ao trabalho realizado até o momento da 

destituição”.“Ocorrendo substituição do Defensor Dativo no curso da 

ação, a remuneração será fixada individualmente, levando em 

consideração os atos processuais praticados, observada a Tabela da 

OAB/MT.”Registre-se, também, que são obrigações fundamentais para a 

percepção da remuneração ora arbitrada (artigo 6º do Provimento 

09/2007/CGJ)(...) Assim, o descumprimento dessas obrigações importará 

na substituição do Defensor Dativo e na perda do direito à remuneração, 

com devolução de eventual valor recebido, devidamente corrigido, sem 

p r e j u í z o  d a s  s a n ç õ e s  a d m i n i s t r a t i v a s ,  p e n a i s  e 

disciplinares.Oportunamente será determinada a expedição de certidão em 

favor do Defensor Nomeado para cobrança junto ao Estado de Mato 

Grosso.2) INTIME-SE o advogado nomeado da presente decisão.3) No 

mais, REDESIGNO a audiência admonitória anteriormente aprazada, para o 

dia 21 de fevereiro de 2018, às 16h10min.Intime-se.Cumpra-se.Matupá/MT, 

14 de dezembro de 2017.Suelen BarizonJuíza de Direito
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 32191 Nr: 1211-37.2009.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RP Alessio Auto Mecanica - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J M MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Altair Ruhoff - OAB:17.782, ANA 

CÉLIA DE JÚLIO - OAB:23.477 PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCELIA CURY - OAB:45.105/ 

SP, NELSON JOSÉ DAHER CORNETTA - OAB:45.105/SP

 Autos nº 1211-37.2009.811.0111 (Código 32191)

Requerente: RP Alessio Auto Mecânica ME

Requerido: J M Máquinas e Equipamentos

Vistos.

1 – Os autos tramitam há quase nove anos e ainda resta pendente a 

realização de prova pericial, cuja nomeação de perito restou infrutífera, 

seja pela declinação ou pela impossibilidade de realização.

2 – Certifique-se a Secretaria do Juízo sobre a resposta do Conselho 

Regional de Engenharia sobre a relação dos engenheiros inscritos no 

CREAS-MT.

3 – Sem prejuízo, intimem-se as partes para manifestarem se insistem na 

prova pericial ou se pretendem produzir outras provas, indicando-as.

Após, conclusos para deliberação.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá/MT, 14 de dezembro de 2017.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 51781 Nr: 1678-11.2012.811.0111

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Albino de Campos Schimitt & Cia Ltda - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JÚLIO TOMÁZ - 

PROCURADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 1678-11.2012.811.0111 (Código 51781)

Exequente: Fazenda Pública Estadual

Executado: Albino de Campos Schmitt & Cia Ltda ME

Vistos.

Trata-se de Execução Fiscal proposta pela Fazenda Pública Estadual em 

face de Albino de Campos Schmitt & Cia Ltda ME, todos qualificados nos 

autos em epígrafe.

No decorrer do procedimento a parte exequente noticiou o pagamento 

integral do débito e requereu a extinção do feito (f.28).

Formalizados os autos, vieram conclusos para deliberação.

É o relatório. Fundamento e decido.

Nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil 

“extingue-se a execução quando: II – a obrigação for satisfeita (...)”.

Isto posto, JULGO EXTINTA, POR SENTENÇA, A EXECUÇÃO COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 924, II, do Código de 

Processo Civil.

Revogo eventuais constrições judiciais.

Custas processuais pela parte executada.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Matupá/MT, 14 de dezembro de 2017.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 54928 Nr: 1088-63.2014.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VBR, RRC, ABC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RMC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MELISSA SARZI SARTORI 

AZEVEDO - OAB:7914

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 108-63.2014.811.0111 (Código 54928)

Requerentes: Ricardo Reis Conceição e Amanda Brígido Conceição

Requerido: Raimundo Moraes Conceição

Vistos.

Trata-se de Ação de Guarda, Alimentos e Regulamentação de Visitas 

proposta por Ricardo Reis Conceição e Amanda Brígido Conceição, 

menores representados pela genitora, Sra. Vanda Brígido Reis, em face 

de Raimundo Moraes Conceição, todos qualificados nos autos.

Os autos tramitam há mais de três anos sem providência efetiva, eis que o 

requerido sequer foi citado.

O representante ministerial noticia a desistência tácita da parte requerente, 

a qual não comparece nos autos para informar o paradeiro do requerido 

desde 2015, de modo que sua inércia demonstra desinteresse no 

prosseguimento do feito.

Verifica-se, portanto, que, no decorrer do procedimento, deixou a parte 

exequente de promover atos e diligências que lhe competiam, ocasionando 

assim, o abandono da causa por mais de 30 (trinta) dias.

Ademais, isso não impede que a parte exequente, na forma adequada e 

com a devida responsabilidade, adentre com novo pedido para ver 

satisfeita sua pretensão.

Isto posto, JULGO EXTINTO o feito, sem resolução do mérito, nos termos 

do artigo 485, III, do Código de Processo Civil/2015.

Condeno a parte requerente ao pagamento das custas judiciais, cuja 

exigibilidade ficará suspensa em razão da concessão da assistência 

judiciária gratuita, nos termos do artigo 98, §3º, do Código de Processo 

Civil.

Transitada em julgado, arquive-se com as devidas baixas e anotações.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Matupá/MT, 14 de dezembro de 2017.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 68114 Nr: 1674-95.2017.811.0111

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIGMA AGROPECUÁRIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANO APARECIDO CORREIA, ANTONIO 

CARLOS BATISTA CORREIA, LAURA DEMARCHI CORREIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO MORELI - OAB:13052

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Determino aos Oficiais de Justiça, responsáveis pela efetivação da 

penhora, que providenciem auto de constatação, a fim de apontar com 

precisão o Município onde situada a sede da Fazenda Rio Azul, área em 

que realizada a constrição dos grãos e maquinários agrícolas.

Nessa oportunidade, deverão estar presentes a embargada SIGMA 

Agropecuária Ltda. e os embargantes ATANOR DO BRASIL LTDA e 

CARLA FRANCIELLE CORREIA.

Poderão os Oficiais de Justiça, se necessário, solicitar o auxílio de 

engenheiro da Prefeitura Municipal local, bem como poderão as partes ser 

acompanhadas de perito contratado às suas expensas. Além disso, 

desde já autorizo reforço policial, se necessário.

Além disso, determino à embargada que apresente a matrícula do imóvel 

onde efetivada a penhora, a qual afirma ser em local diverso do apontado 

pela embargante.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Matupá, 14 de dezembro de 2017.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 68289 Nr: 1781-42.2017.811.0111

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WESLEY MIRANDA RIBEIRO, JMR, SANDRO ROSA 
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MIRANDA, ULLAS DA SILVA RIBEIRO, WENDER DA SILVA RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE JOAO BRITO RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IGOR NEVES DE CARVALHO - 

OAB:14432, KASSIO ROBERTO PEREIRA - OAB:12691/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cuida-se de ação de inventário do bem deixado por João Brito Ribeiro, 

falecido em 04 de Fevereiro de 2017.

Preenchidos os requisitos do artigo 319 do Código de Processo Civil, 

assim como foi observada a determinação posta no artigo 320 do mesmo 

diploma legal.

 Desta forma, não sendo o caso de aplicação do disposto no artigo 330 do 

CPC, recebo a petição inicial.

Nomeio como inventariante o requerente WESLEY MIRANDA RIBEIRO, que 

deverá prestar compromisso no prazo de 05 (cinco) dias, por meio de seu 

procurador, e apresentar as declarações nos 20 dias subsequentes, caso 

ainda não tenha apresentado.

 Feitas as primeiras declarações, proceda-se às citações previstas no 

artigo 626 do Código de Processo Civil.

Após, vistas às partes, em Cartório, pelo prazo comum de dez dias, para a 

manifestação acerca das primeiras declarações.

Em seguida, considerando o interesse de incapaz, abra-se vista ao 

Ministério Público.

À mingua de elementos contrários e em homenagem à presunção de 

veracidade que a lei confere a declaração de pobreza sujeitada pela 

parte, defiro os benefícios da gratuidade judiciária.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Matupá/MT, 10 de julho de 2017.

Suelen Barizon

Juíza Substituta

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 16553 Nr: 197-23.2006.811.0111

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luis Alberto Donin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eronides Dias da Luz - 

OAB:4490/MT, REGINALDO SIQUEIRA FARIA - OAB:7028

 Ante o exposto ACOLHO o pedido incidental da parte executada, 

determinando a sustação do protesto do título nº 000297/03, ou seu 

cancelamento, se já efetivado.Oficie-se ao Tabelionato de Notas de 

Matupá.Novamente, intimem-se às partes para que se manifestem acerca 

d o  l a u d o  d e  a v a l i a ç ã o . A p ó s  a s  m a n i f e s t a ç õ e s , 

conclusos.Cumpra-se.Matupá, 06 de dezembro de 2017.Suelen 

BarizonJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 31697 Nr: 717-75.2009.811.0111

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A P INDÚSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS 

LTDA ME, Paulo Cezar Arnhold

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lázaro José Gomes Júnior - 

OAB:8.194-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 717-75.2009.811.0111 (Código 31697)

Requerente: HSBC Bank Brasil S.A.

Requerido: A P Indústria de Produtos Alimentícios Ltda ME

Vistos.

Compulsando aos autos, verifica-se que restaram frustradas as tentativas 

de localização de bens dos executados. Assim, defiro o petitório retro e 

suspendo o curso da execução, com fulcro no artigo 921, III, do Código de 

Processo Civil/2015, pelo período de um ano (CPC/2015, art. 921, §1º).

Transcorrido o prazo de 1 (um) ano, intime-se a parte exequente para dar 

seguimento ao feito, em 5 (cinco) dias.

Insta consignar que, durante esse período, a prescrição será suspensa e 

o exequente deverá diligenciar em busca do endereço do executado ou de 

bens penhoráveis, sendo advertido que, decorrido o prazo sem 

manifestação do exequente, o processo será arquivado (CPC/2015, art. 

921 §2º).

Intime-se.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

Matupá-MT, 14 de dezembro de 2017.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 33834 Nr: 1144-38.2010.811.0111

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE ANTONIO RICIERI, J. A RICIERI & CIA 

LTDA, Reginaldo Ricieri

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Junior - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 1144-38.2010.811.0111 (Código 33834)

Exequente: Fazenda Pública Estadual

Executado: José Antônio Ricieri

Vistos.

Defiro o requerimento formulado pela Fazenda Pública Estadual (f.33).

Tendo em vista que o prazo postulado se encerra dia 25 de dezembro de 

2017, intime-se, após o transcurso do prazo, a parte exequente para dar 

prosseguimento ao feito.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá/MT, 14 de dezembro de 2017.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 51994 Nr: 142-28.2013.811.0111

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARINÉIA BATISTA MASSAROLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lázaro José Gomes Júnior - 

OAB:8.194-A, MARIANA MARQUES DE MENDONÇA - OAB:16067/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMILIANA BORGES FRANÇA - 

OAB:17694/O

 Autos nº 142-28.2013.811.0111 (Código 51994)

Exequente: HSBC Bank Brasil S.A.

Executado: Marinéia Batista Massarolo

Vistos.

Intime-se a parte exequente para dar prosseguimento ao feito e requerer o 

que entender de direito.

Após, conclusos para deliberação.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá/MT, 14 de dezembro de 2017.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 62330 Nr: 1175-48.2016.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jakson da Silva Brito

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIOLA MORESCHI 

PASSANELI - OAB:21371/O

 Vistos.

Abra-se vista ao Ministério Público para que tome ciência dos 

comprovantes de pagamento da prestação pecuniária juntadas pela parte 

beneficiária.

Sem prejuízo, intime-se a parte a fim que dê início, imediatamente, ao 

cumprimento das demais condições, em especial o comparecimento em 

Juízo para informar e justificar suas atividades.

 Matupá, 14 de janeiro de 2017.
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Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 68736 Nr: 2040-37.2017.811.0111

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ATANOR DO BRASIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIGMA AGROPECUÁRIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO UMBERTO LUCHESI - 

OAB:OAB-SP 76.458

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO MORELI - OAB:13052, 

RAFAEL BARION DE PAULA - OAB:11063

 Vistos.

Determino aos Oficiais de Justiça, responsáveis pela efetivação da 

penhora, que providenciem auto de constatação, a fim de apontar com 

precisão o Município onde situada a sede da Fazenda Rio Azul, área em 

que realizada a constrição dos grãos e maquinários agrícolas.

Nessa oportunidade, deverão estar presentes a embargada SIGMA 

Agropecuária Ltda. e os embargantes ATANOR DO BRASIL LTDA e 

CARLA FRANCIELLE CORREIA.

Poderão os Oficiais de Justiça, se necessário, solicitar o auxílio de 

engenheiro da Prefeitura Municipal local, bem como poderão as partes ser 

acompanhadas de perito contratado às suas expensas. Além disso, 

desde já autorizo reforço policial, se necessário.

Além disso, determino à embargada que apresente a matrícula do imóvel 

onde efetivada a penhora, a qual afirma ser em local diverso do apontado 

pela embargante.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Matupá, 14 de dezembro de 2017.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 69458 Nr: 2452-65.2017.811.0111

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLA FRANCIELLE CORREIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIGMA AGROPECUÁRIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEZAR VIANA LUCENA - 

OAB:19417/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO MORELI - OAB:13052

 Vistos.

Trata-se de embargos de terceiro opostos por Carla Francielle Correia 

contra Sigma Agropecuária Ltda. objetivando a concessão de medida 

liminar para requerer a imediata baixa da penhora que recai sobre 

implementos agrículas que alega ser de sua propriedade.

 Sustenta a nulidade da penhora, em virtude da incompetência deste Juízo, 

uma vez que o ato constritivo teria sido realizado na Comarca de 

Marcelândia.

Pois bem.

 "Ad cautelam", determino aos Oficiais de Justiça, responsáveis pela 

efetivação da penhora dita nula, que providenciem auto de constatação, a 

fim de apontar com precisão o Município onde situada a sede da Fazenda 

Rio Azul, área em que realizada a constrição dos grãos e maquinários 

agrícolas.

Nessa oportunidade, deverão estar presentes a embargada SIGMA 

Agropecuária Ltda. e os embargantes ATANOR DO BRASIL LTDA e 

CARLA FRANCIELLE CORREIA.

Poderão os Oficiais de Justiça, se necessário, solicitar o auxílio de 

engenheiro da Prefeitura Municipal local, bem como poderão as partes ser 

acompanhadas de perito contratado às suas expensas. Além disso, 

desde já autorizo reforço policial, se necessário.

Além disso, determino à embargada que apresente a matrícula do imóvel 

onde efetivada a penhora, a qual afirma ser em local diverso

 do apontado pela embargante.

Cumpra-se.

Matupá, 14 de dezembro de 2017.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 71827 Nr: 3552-55.2017.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JdSC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): I-INDSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EFRAIM CLEVERSON DORNELES 

SANTIAGO - OAB:24289/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 3552-55.2017.811.0111.Código Apolo nº 71827.Vistos.1 - 

RECEBO a inicial, uma vez que estão presentes os requisitos dos artigos 

319 e 320 ambos do Código de Processo Civil.2 - DEFIRO o pedido de 

Justiça gratuita, revogando-os a qualquer tempo se inverídica a 

declaração ou alterado o cenário financeiro da parte autora no curso da 

demanda.3 – Acerca do pedido de tutela de urgência, postergo sua 

análise após a manifestação da parte requerida.4 – OFICIE-SE à APS de 

Matupá - MT para que, no prazo de 15 (quinze) dias, encaminhe 

informações constantes do CNIS acerca da parte autora e, se casado ou 

em união estável, do respectivo cônjuge/convivente, bem como de seus 

genitores, para o que deverá a Secretaria de Vara encaminhar os dados 

incrustados nos autos. 5 – Pelo Ofício n. 43/2011-PFE-INSS-SINOP-MT, 

d a t a d o  d e  2 0 . 0 4 . 2 0 1 1 ,  a  P r o c u r a d o r i a  F e d e r a l 

Especializada-INSS-SINOP/MT concorda que, em benefícios 

previdenciários afetos à área médica, bem como a levantamento 

socioeconômico, seja primeiramente realizada a perícia, para após ser 

procedida à sua citação, com o que seria outorgada maior celeridade ao 

deslinde da demanda.6 – Portanto, NOMEIO como perito o (a) Dr(a) Bolivar 

Alejandro Novoa Almeida, CRM 3298, médico atuante nesta Comarca, 

devendo a Sra. Gestora proceder ao contato com o perito nomeado, bem 

como o agendamento da perícia.(.....)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 59929 Nr: 186-42.2016.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSIMAR VIEIRA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARLON DE SOUZA PORTO - 

OAB:17958/O

 Vistos. (1) Tendo em vista que não houve requerimentos referentes à 

fase 402 do Código de Processo Penal, ABRA-SE vista ao Ministério 

Público e, posteriormente, à Defesa, para apresentação de memoriais 

escritos, pelo prazo de cinco (05) dias cada. (2) Após, conclusos para 

prolação de sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 60454 Nr: 375-20.2016.811.0111

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Welington Carlos Dias da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agropecuária do Cachimbo S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA RITA DA SILVA MARAFON - 

OAB:12.275-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 375-20.2016.811.0111.

Código Apolo nº: 60454.

Vistos.

Tendo em vista a apresentação de contestação (ref. 14), intime-se a parte 

autora para, no prazo legal, impugná-la.

Após, voltem os autos conclusos para deliberações.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Matupá/MT, 28 de julho de 2017.

Suelen Barizon
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Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 60575 Nr: 419-39.2016.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERALDO APARECIDO ARMANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felipe Augusto Ribeiro de 

Oliveira - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CEZAR CALINOSKI JUNIOR - 

OAB:18658

 Vistos. (1) Tendo em vista que não houve requerimentos referentes à 

fase 402 do Código de Processo Penal, ABRA-SE vista ao Ministério 

Público e, posteriormente, à Defesa, para apresentação de memoriais 

escritos, pelo prazo de cinco (05) dias cada. (2) Após, conclusos para 

prolação de sentença.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 62330 Nr: 1175-48.2016.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jakson da Silva Brito

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIOLA MORESCHI 

PASSANELI - OAB:21371/O

 “Aceita a proposta pelo acusado e pelo mandatário legal, suspendo o 

presente processo, submetendo o acusado ao período de prova pelo 

prazo de 2 (dois) anos, mediante as seguintes condições: Proibição de 

frequentar bares, prostíbulos, casas de jogos e outros estabelecimentos 

congêneres e perniciosos; 2) proibição de se afastar da Comarca, ou local 

em que reside, sem prévia autorização do Juízo, por mais de 10 (dez) 

dias; e 03) o cumprimento das demais condições estipuladas na proposta 

ministerial. Arquive-se provisoriamente o feito, excluindo-o do relatório 

estatístico, sem baixa na distribuição, mediante prévia expedição de guia 

de controle de cumprimento das condições assumidas pelo réu, nos 

termos do artigo 2º, ‘g’, do Provimento 10/2007-CGJ.

 Oficie-se ao Detran (33ª CIRETRAN – Peixoto de Azevedo), noticiando da 

existência da infração de trânsito, para os efeitos administrativos.

Findo o prazo da suspensão do processo ou cessado o cumprimento das 

condições impostas, certifique-se. Após, conclusos. Saem os presentes 

intimados. Cumpra-se”.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 62971 Nr: 1538-35.2016.811.0111

 AÇÃO: Processo de Apuração de Ato Infracional->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YWDA, PRSDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANGELITA KEMPER - 

OAB:15090-O/MT

 Vistos. (1) Tendo cumprido a sua finalidade, EXTINGO O PROCESSO em 

relação à YURI WILLIAM DE ARAÚJO. Ao arquivo com as baixas 

necessárias. (2) Analisando os presentes autos verifico que, em relação 

ao adolescente Paulo Ricardo Souza da Silva, os atos processuais não 

tiveram sequência. Em razão disso, determino o desentranhamento do 

feito em relação à Paulo Ricardo Souza da Silva prosseguindo-se os atos 

a partir de sua citação, ato para o qual, após a redistribuição, deverá ser 

aberta vista ao Ministério Público para manifestação quanto ao atual 

endereço do adolescente Paulo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 71838 Nr: 3554-25.2017.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUCIANE CASTRO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIS VINICIUS OLIVEIRA 

DUARTE - OAB:19063/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, presentes os requisitos legais previstos no art. 303, 

“caput”, do Código de Processo Civil, CONCEDO a TUTELA ANTECIPADA 

pleiteada, DETERMINANDO que o INSS – Instituto Nacional do Seguro 

Social RESTABELEÇA o beneficio de auxílio-doença a parte autora.4 - 

OFICIE-SE à APS de Matupá - MT para que, no prazo de 15 dias, 

encaminhe informações constantes do CNIS acerca da parte autora e, se 

casada ou em união estável, do respectivo cônjuge/convivente, bem como 

de seus genitores, para o que deverá a Secretaria de Vara encaminhar os 

dados  inc rus tados  nos  au tos .  5  –  Pe lo  O f í c i o  n . 

43/2011-PFE-INSS-SINOP-MT, datado de 20.04.2011, a Procuradoria 

Federal Especializada-INSS-SINOP/MT concorda que, em benefícios 

previdenciários afetos à área médica, bem como a levantamento 

socioeconômico, seja primeiramente realizada a perícia, para após ser 

procedida à sua citação, com o que seria outorgada maior celeridade ao 

deslinde da demanda.6 – Portanto, NOMEIO como perito o (a) Dr(a) Bolivar 

Alejandro Novoa Almeida, CRM 3298, médico atuante nesta Comarca, 

devendo a Sra. Gestora proceder ao contato com o perito nomeado, bem 

como o agendamento da perícia.7 – Após a perícia agendada, INTIMEM-SE 

as partes para, no prazo de 05 dias, indicar quesitos e assistente técnico 

(cuja intimação pessoal é dispensável), se ainda não indicados.(...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 52524 Nr: 673-17.2013.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELICE CALSON DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE LEMOS MELO - 

OAB:10569/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da 

exordial, razão pela qual rejeito o pedido de aposentaria por invalidez 

formulado pela requerente, todavia, DETERMINO que o Instituto Nacional do 

Seguro Social (INSS) CONCEDA/IMPLANTE auxílio-doença à ELICE 

CALSON DE JESUS, nos moldes do art. 61 da Lei n. 8.213/91, com data do 

início do benefício –DIB- em 25.06.2013.CONDENO o INSS – Instituto 

Nacional do Seguro Social a pagar à parte autora as parcelas vencidas, 

verificadas mês a mês. Na atualização do valor devido, deve-se aplicar 

exclusivamente o critério de correção previsto no artigo 5º da Lei 

11.960/2009.Assim, em atenção ao Provimento 20/2008-CGJ, sintetizo o 

julgado da seguinte forma:Nome do segurado: ELICE CALSON DE 

JESUS;Benefício Concedido: Auxílio-doença;Data do Início do Benefício 

(DIB): data da citação válida (25.06.2013).Prazo para cumprimento da 

sentença: 30 (trinta) dias.Declaro extinto o processo, COM RESOLUÇÃO 

DO MÉRITO, nos termos do art. 487, I do CPC. (....)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 28217 Nr: 467-13.2007.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alexandre Pereira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DILSON FERREIRA PEDROSA 

FILHO - OAB:5416

 Ante ao exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a impugnação à 

execução vertida pelo INSS. HOMOLOGO, contudo, os cálculos 

apresentados pelo exequente quando da manifestação à impugnação do 

INSS (fls. 184/186). Isso porque, a própria parte exequente, de ofício, 

retificou a data erroneamente utilizada nos primeiros cálculos 

apresentados. Condeno o executado em honorários advocatícios, os 

quais fixo em 10% sobre a diferença discutida, dada a sucumbência 

mínima da parte exequente.Com o trânsito em julgado dessa decisão, 
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expeça-se a respectiva requisição de pequeno valor - RPV, 

procedendo-se o destaque dos honorários diretamente no requisitório, nos 

termos do art. 22, § 4º, da Lei n.º 8.906/94, c/c o art. 24 da Resolução n.º 

168/2011 do CJF.Cumpra-se.Matupá/MT, 11 de dezembro de 2017.Suelen 

BarizonJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 35704 Nr: 545-65.2011.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JEAN PIRES DE FREITAS, MARIA DA CRUZ DO RÊGO 

PIRES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE LEMOS MELO - 

OAB:10569/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 “(...) Ante o exposto, e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE o pedido e confirmo a tutela antecipatória, condenando o 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS a 

conceder/restabelecer o benefício previdenciário à parte requerente JEAN 

PIRES DE FREITAS, qualificada nos autos, desde a data da citação válida 

(07.06.2011), com renda mensal inicial de 01 (um) salário mínimo vigente, 

atualmente equivalente a R$ 937,00 (novecentos e trinta e sete reais), e 

considerando a natureza alimentar, determino ao Instituto que implante no 

prazo de 30 (sessenta) dias o benefício. Vale frisar, com relação à 

liquidação das parcelas pretéritas, que as parcelas pagas em razão do 

cumprimento da liminar devem ser descontadas daquele montante.Assim, 

em atenção ao Provimento 20/2008-CGJ, sintetizo o julgado da seguinte 

forma:Nome do Segurado: JEAN PIRES DE FREITASBenefício Concedido: 

BENEFICIO ASSISTENCIAL POR DEFICIÊNCIA - LOAS;Renda Mensal Atual: 

UM SALÁRIO MÍNIMO;Data do Início do Benefício (DIB): data da citação 

válida (07.06.2011);Prazo para cumprimento da sentença: 30 (TRINTA) 

DIAS.(...)”No mais, permanece a sentença, tal como lançada. Em virtude da 

retificação da sentença, para efeito do trânsito em julgado, este ocorre 

apenas depois de decorrido o prazo recursal sem a interposição de 

recurso desta decisão.Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as 

cautelas necessárias.Publique-se. Registre-se. Comunique-se . 

Intime-se.Matupá/MT, 13 de dezembro de 2017.Suelen BarizonJuíza de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 51351 Nr: 1246-89.2012.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA GASPARINA RODRIGUES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IGOR NEVES DE CARVALHO - 

OAB:14432

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 “(...)Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para condenar o 

Instituto Nacional do Seguro Social INSS a conceder a aposentadoria rural 

por idade a Sra. Maria Gasparina Rodrigues dos Santos, na base de um 

salário mínimo mensal, assegurando-lhe o pagamento das parcelas 

vencidas e devidas desde a data da citação válida (17.10.2012).Vale 

frisar, com relação à liquidação das parcelas pretéritas, que as parcelas 

pagas em razão do cumprimento da sentença anulada, devem ser 

descontadas daquele montante.Assim, em atenção ao Provimento 

20/2008-CGJ, sintetizo o julgado da seguinte forma:Nome do segurado: 

Maria Gasparina Rodrigues dos Santos;Benefício Concedido: 

Aposentadoria por Idade;Renda Mensal Atual: um salário mínimo;Data do 

Início do Benefício (DIB): data da citação válida (17.10.2012);Prazo para 

cumprimento da sentença: 30 (trinta) dias.(...)”No mais, permanece a 

sentença, tal como lançada. Em virtude da retificação da sentença, para 

efeito do trânsito em julgado, este ocorre apenas depois de decorrido o 

prazo recursal sem a interposição de recurso desta decisão.Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário e com as cautelas necessárias.Publique-se. 

Registre-se. Comunique-se. Intime-se.Matupá/MT, 13 de dezembro de 

2017.Suelen BarizonJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 66771 Nr: 6942-88.2016.811.0007

 A Ç Ã O :  U n i f i c a ç ã o  d e  p e n a s - > I n c i d e n t e s - > E x e c u ç ã o 

Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE CARLOS OLIVEIRA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EBER JOSÉ DE OLIVEIRA - 

OAB:18.013 MT

 Autos nº 6942-88.2016.811.0007.

Código Apolo nº 66771.

Vistos.

 Trata-se de executivo de pena de JOSÉ CARLOS OLIVEIRA JUNIOR, 

condenado a pena de 08 (oito) anos e 11 (onze) meses de reclusão, em 

regime inicial semiaberto, pela prática dos delitos previstos nos arts. 33 e 

art. 35, ambos da Lei nº 11.343/06.

 Entre um ato e outro, o Ministério Público informou que o acusado cometeu 

novo ilícito penal, bem como requereu a regressão cautelar do 

reeducando.

Vieram-me os autos conclusos.

É o breve relato. Fundamento. Decido.

Considerando a manifestação do Ministério Público, dando conta de que o 

reeducando teria, em tese, praticado falta grave durante o curso da 

execução de sua pena, e requerendo a regressão cautelar, verifico a 

necessidade de designação de audiência de justificação, nos termos do 

artigo 118, §2° da Lei de Execução Penal, portanto, tendo em vista que o 

reeducando está atualmente segregado na Cadeia Pública de Peixoto de 

Azevedo/MT, DECLINO da competência em favor do Juízo de Execução 

Penal da Comarca de Peixoto de Azevedo/MT.

 Assim, REMETA-SE o presente executivo de pena ao Juízo de Execução 

competente.

CIENTIFIQUE-SE o Ministério Público e a Defesa.

Matupá/MT, 15 de dezembro de 2017.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 60278 Nr: 310-25.2016.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERNESTO DIAS HASTENRAITER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE LEMOS MELO - 

OAB:10569/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a contestação foi protocolada no prazo legal.

Impulsiono o feito, abrindo vista a parte autora para que no prazo legal, 

querendo, apresente impugnação, bem como, se manifeste acerca do 

laudo pericial.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 53858 Nr: 204-34.2014.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Iris Salete Lasarim

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felipe Sichoski - OAB:18867

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 204-34.2014.811.0111.

Código Apolo nº: 53858.

Vistos.

Trata-se de embargos à execução proposto pelo INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL – INSS em face da pretensão executória 

apresentada pela parte exequente, assinalando excesso de execução, 

uma vez que, segundo a impugnação: (1) a correção monetária foi 

calculada considerando o INPC como fator legal em todo o período 
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calculado; (2) alteração do termo inicial do pagamento; (3) abono anual 

proporcional.

A parte embargada se manifestou às fls.154-158 concordando com os 

cálculos apresentados.

É o breve relato. Fundamento e DECIDO.

Inicialmente, vale registrar que no tocante ao mérito propriamente dito dos 

embargos, não houve oposição do exequente, razão pela qual é evidente 

a sua sucumbência nesta fase processual.

Dessa forma, JULGO PROCEDEDENTE os embargos à execução, para 

acolher os cálculos apresentados às fls. 141-148.

Ante a sucumbência na fase executória, condeno o 

embargado/requerente em honorários de sucumbência, no percentual de 

10% sobre o valor da diferença discutida, possibilitando o decote desse 

montante, daquele arbitrado em favor do patrono na embargada, na fase 

de conhecimento.

Procedida a retificação do cálculo e, transitada em julgado essa decisão, 

expeça-se RPV, discriminando o valor devido à embargada e outra em 

favor dos patronos, em relação aos honorários.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá/MT, 06 de dezembro de 2017.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 56667 Nr: 554-85.2015.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VILMA REZENDE FUSSI DE ANCHIETA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IGOR NEVES DE CARVALHO - 

OAB:14432, KASSIO ROBERTO PEREIRA - OAB:12691/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 554-85.2015.811.0111.

Código Apolo nº 56667.

Vistos.

Partes legítimas e bem representadas. Pressupostos processuais de 

validade e existência da relação processual presentes.

A prova incidirá sobre a existência dos requisitos fáticos para a obtenção 

do auxílio-doença/aposentadoria por invalidez por trabalhador rural: 1) 

exercício efetivo de atividade rural por tempo igual ao número de meses de 

contribuição correspondente à carência do benefício pretendido; 2) 

incapacidade física ou mental para o trabalho ou para atividades pessoais.

Com efeito, designo a audiência de instrução e julgamento para o dia 28 de 

março de 2018, às 13h30min, cabendo ao advogado da parte informar ou 

intimar a testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local da 

audiência designada, dispensando-se a intimação do Juízo, na forma do 

art. 455 do CPC.

Intimem-se as partes.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Matupá/MT, 15 de dezembro de 2017.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 63516 Nr: 1871-84.2016.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DENYS DA SILVA LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIZANDRA SIMONE SOARES 

ALVES - OAB:17646/O, MARCUS AUGUSTO GIRALDI MACEDO - 

OAB:13.563

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a contestação foi protocolada no prazo legal.

Impulsiono o feito, abrindo vista a parte autora para que no prazo legal, 

querendo, apresente impugnação.

Comarca de Nobres

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sabrina Andrade Galdino

 Cod. Proc.: 65590 Nr: 2114-43.2017.811.0030

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AC-FeIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OCdJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Neves Costa - 

OAB:12410

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 2114-43.2017.811.0030

Código nº. 65590

SENTENÇA

Vistos etc.

 À ref. 15, aportou aos autos petição de desistência.

É o relatório. Decido.

 A desistência da ação por parte do autor impõe a extinção do processo 

sem julgamento de mérito, sendo dispensável, no presente caso, o 

consentimento do réu, já que não houve a citação.

 Isto posto, JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, com fulcro no artigo 485, VIII, do NCPC.

Sem custas e taxa judiciária, eis que houve o recolhimento (fl. 32-PDF).

 Verifico que não houve restrição do bem junto ao sistema Renajud.

 P.R.I.

Após, com o trânsito em julgado, arquive-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo.

Cumpra-se expedindo o necessário.

SABRINA ANDRADE GALDINO RODRIGUES

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sabrina Andrade Galdino

 Cod. Proc.: 49291 Nr: 688-64.2015.811.0030

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sergio Siqueira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nelson Paschoalotto - 

OAB:8.530-A, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante todo o exposto, com fundamento no artigo 3º e parágrafos do 

Decreto-lei n. 911/69, ACOLHO a pretensão deduzida na inicial e, 

antecipadamente, com base no inc. I e II do art. 355 do CPC, JULGO 

PROCEDENTE o pedido da parte requerente para, confirmando a liminar 

deferida à ref. 10, DECLARAR rescindido o contrato anexado à inicial e 

tornar definitivamente CONSOLIDADO nas mãos do autor o domínio e a 

posse plenos e exclusivos do bem descrito na petição inicial, cuja 

apreensão liminar torno definitiva.Isento ainda o requerente ou quem este 

indicar, quanto a possíveis multas de trânsito à época da autuação, como 

exarado acima. OFICIE-SE ao DETRAN respectivo, comunicando estar à 

autora autorizada a proceder à transferência a terceiros que indicar, 

DEVENDO PERMANECER nos autos os títulos, ou, se pretendida a 

substituição, que a faça por cópias autenticadas.Assim, DECLARO 

EXTINTO o feito com resolução do mérito nos termos do inciso I do art. 487 

do CPC, assim, proceda-se a devolução do bem descrito na exordial e 

depositado à ref.60, tendo como depositário fiel o Sr. Kalil Jorge Haddad 

Alli, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, ou do equivalente em dinheiro, 

tornando definitiva a liminar concedida à autora.Condeno a parte requerida 

ao pagamento de honorários advocatícios, que arbitro em 10% sobre o 

valor da causa, na forma do artigo 85, § 8º do Código de Processo 

Civil.Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as baixas e 

anotações de estilo.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sabrina Andrade Galdino

 Cod. Proc.: 21215 Nr: 1691-30.2010.811.0030

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1016018/12/2017 Página 528 de 613



 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Devair Jesus da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Moacir Ribeiro - OAB:3562B - 

MT

 CERTIDÃO

Nos termos da Portaria n. 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono os autos 

para que seja intimada a defesa do acusado para apresentar alegações 

finais, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sabrina Andrade Galdino

 Cod. Proc.: 53338 Nr: 110-67.2016.811.0030

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CNHL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dante Mariano Gregnanin 

Sobrinho - OAB:39070

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante todo o exposto, com fundamento no artigo 3º e parágrafos do 

Decreto-lei n. 911/69, ACOLHO a pretensão deduzida na inicial e, 

antecipadamente, com base no inc. I e II do art. 355 do CPC, JULGO 

PROCEDENTE o pedido da parte requerente para, confirmando a liminar 

deferida à ref. 4, DECLARAR rescindido o contrato anexado à inicial e 

tornar definitivamente CONSOLIDADO nas mãos do autor o domínio e a 

posse plenos e exclusivos do bem descrito na petição inicial, cuja 

apreensão liminar torno definitiva.Isento ainda o requerente ou quem este 

indicar, quanto a possíveis multas de trânsito à época da autuação, como 

exarado acima. OFICIE-SE ao DETRAN respectivo, comunicando estar à 

autora autorizada a proceder à transferência a terceiros que indicar, 

DEVENDO PERMANECER nos autos os títulos, ou, se pretendida a 

substituição, que a faça por cópias autenticadas.Assim, DECLARO 

EXTINTO o feito com resolução do mérito nos termos do inciso I do art. 487 

do CPC, assim, proceda-se a devolução do bem descrito na exordial e 

depositado à ref.54, tendo como depositário fiel o Sr. Manoel de Oliveira 

Filho, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, ou do equivalente em dinheiro, 

tornando definitiva a liminar concedida à autora.Condeno a parte requerida 

ao pagamento de honorários advocatícios, que arbitro em 10% sobre o 

valor da causa, na forma do artigo 85, § 8º do Código de Processo 

Civil.Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as baixas e 

anotações de estilo.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sabrina Andrade Galdino

 Cod. Proc.: 40098 Nr: 1804-47.2011.811.0030

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A -Agência 2342-6 - Nobres/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jhonsonval Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:16.691

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eulina Oliveira dos Santos - 

OAB:19.773/O

 CERTIDÃO

Nos termos da Portaria n. 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono os autos 

para que seja intimada a parte autora para proceder a retirada do fetio, no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sabrina Andrade Galdino

 Cod. Proc.: 45208 Nr: 1083-90.2014.811.0030

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carlina Nogueira Ribeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dayanne Lojor Leite

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jonas Mendes Barravieira - 

OAB:13116

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Nos termos da Portaria n. 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono os autos 

para que sejam intimadas as partes para manifestarem acerca do laudo 

pericial, bem como relatório psicologico, requerendo o que entender de 

direito, no prazo legal.

Comarca de Nortelândia

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 32451 Nr: 548-61.2014.811.0031

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vilma de Souza Uchoa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIELI GARCIA DE OLIVEIRA 

LOPES - OAB:21.213-O, GRACIELLY ROSA ORMOND - OAB:18163/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) do Estado - 

OAB:

 Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do NCPC, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido formulado na inicial.Condeno a parte autora ao 

pagamento das custas e despesas processuais, bem assim em verba 

honorária no importe de 20% do valor atualizado da causa (CPC/2015, art. 

85, § 2º), ônus, todavia, sob condição suspensiva de exigibilidade pelo 

prazo de 5 (cinco) anos (CPC/2015, art. 98, § 3º), porquanto do 

deferimento da assistência judiciária gratuita.Transitada esta em julgado, 

certifique-se e arquivem-se os autos, com as anotações e baixas de 

estilo.Publicada com a inserção no Sistema Informatizado Apolo TJ/MT. 

Intimem-se e Cumpra-se.Nortelândia-MT, 12 de dezembro de 2017.Marina 

Carlos FrançaJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 40982 Nr: 1084-67.2017.811.0031

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Publica

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Kleberson da Cruz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HUR-CARLOS SANTOS 

FRANÇA - OAB:22850/O

 Vistos.

1. Trata-se de Ação Penal Pública Incondicionada imputando ao réu 

Kleberson da Cruz a suposta prática dos crimes de tráfico de drogas [art. 

33, caput, da Lei nº 11.343/06].

Recebida a denúncia no dia 28/08/2017 à fl. 90.

 Notificado (fl. 95), requereu a designação de advogado dativo.

 Defesa prévia às fls. 101/103.

Alvará de soltura à fl. 107.

 Realizada audiência de instrução e julgamento (fls. 133/140), decretou-se 

a prisão preventiva do acusado por haver descumprido condição de 

liberdade provisória.

Destituído advogado dativo e nomeado novo advogado à fl. 147.

Pedido de relaxamento de prisão preventiva às fls. 162/170 requerendo (i) 

a revogação da prisão preventiva e manutenção das condições de 

liberdade provisória e (ii) sejam tomadas as providências cabíveis contra o 

tumultuário Marcioney Oliveira de Paula, Edmundo Leite Xavier Neto e 

Pedro Lucas.

Laudo de constatação definitivo às fls. 152/156.

 É o relato do essencial. Fundamento e Decido.

2. A defesa pugnou pela revogação da prisão preventiva, sob a alegação 

de que não se fazem presentes os requisitos necessários para referida 

prisão.

Todavia, é de se constar que o signatário do pedido de fls. 162/170 não 

possui poderes procuratórios para representar o réu em juízo, eis que, 

fora destituído deste encargo conforme se assevera à fl. 147.

De outro giro, não carreiam aos autos devida procuração ou instrumento 

cabível de representação.
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3. Ante o exposto, determino que a Secretaria cumpra, com urgência, com 

as seguintes providências:

a) Intime-, pessoalmente, o signatário Dr. Hur-Carlos Santos França para 

que, no prazo de 48h (quarenta e oito horas) proceda a juntada aos autos 

de devido instrumento procuratório para representar o réu em juízo, sob 

pena de ser considerado o pedido inepto e, deste modo, desentranhado 

dos autos;

 b) Após, dê-se vistas dos autos ao Ministério Público para manifestação;

c) Por fim, tornem os autos conclusos para deliberações.

 Nortelândia/MT, 14 de dezembro de 2017.

Marina Carlos França

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 41357 Nr: 1261-31.2017.811.0031

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WANDERSON SOLTO CARDOSO, Valdey Souto 

Cardoso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DISAL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUR-CARLOS SANTOS FRANÇA - 

OAB:22850/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ante o teor dos documentos juntados às fls. 75/79, defiro o benefício da 

justiça gratuita.

Outrossim, analisando minuciosamente os autos, verifico a ausência de 

prova material que dê substrato ao interesse processual do então autor 

Valdey Souto Cardoso, tendo em vista que as guias de cobrança e a nota 

promissória da empresa administradora de consórcio requerida foram 

expedidas, tão somente, em favor de Wanderson Souto Cardoso, inclusive 

o Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo.

 Destarte, determino a intimação dos autores para que, no prazo de 10 

(dez) dias, junte provas da relação jurídica entre o autor Valdey Souto 

Cardoso e a requerida, sob pena de ser declarada sua ilegitimidade para 

compor o polo ativo desta demanda.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Nortelândia/MT, 14 de dezembro de 2017.

Marina Carlos França

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 42021 Nr: 1641-54.2017.811.0031

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA MADALENA DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA DOS SANTOS 

OLIVEIRA - OAB:23349/O, Gilmar Luiz Zanatta - OAB:23374/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, concluo inexistentes, por ora, os requisitos aptos a 

legitimar a concessão da medida pleiteada, razão pela qual indefiro o 

pedido de antecipação dos efeitos da tutela. NOMEIO como perito-médico, 

independentemente de compromisso, o Dr. Luiz Henrique Parolin 

Silva.DESIGNO o dia 16 de março de 2018, as 08h00min, para realização 

da perícia médica, a ser realizada no prédio do Fórum da Comarca de 

Arenápolis, Rua Presidente Costa e Silva, nº 410, Bairro Vila Nova, CEP nº 

78.420-000, Arenápolis/MT, Tel.: (65) 3343-1375.Consoante Resolução do 

Conselho da Justiça Federal e em decorrência da complexidade da perícia,

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 42115 Nr: 1701-27.2017.811.0031

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV Financeira S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDA PARDINHO DOS SANTOS 

ASSUNCAO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO SCHULZE - OAB:7629

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nessa senda e, levando-se em conta as razões expendidas na petição 

inicial, os documentos que a acompanham, bem como a incorrência em 

mora do devedor, DEFIRO A LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO dos bens 

descritos na inicial, nos termos do art. 3º do Decreto-Lei 911/69 com as 

alterações da Lei 10.931/2004, devendo ser nomeado depositário a 

pessoa indicada na exordial, mediante termo e compromisso. Consigne-se, 

no mandado de busca e apreensão a intimação do devedor para que 

entregue o bem juntamente com seus respectivos documentos, de acordo 

com o § 14 do art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69. Após executada a medida 

liminar, cite-se o requerido na pessoa dos herdeiros para, querendo: A) no 

prazo de 05 (cinco) dias pagar a integralidade da dívida, acrescidas das 

custas processuais, que deverá ser calculada com base no valor 

depositado e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor 

depositado, nos termos do art. 3º, § 1º com nova redação dada pela Lei 

10.931/04; e B) no prazo de 15 (quinze) dias, independentemente da 

purgação da mora, contestar a presente nos termos do art. 3º, § 3º com 

nova redação dada pela Lei 10.931/04. Consigne-se no mandado as 

advertências legais contida no art. 344 do NCPC. C) NÃO AUTORIZO a 

retirada do bem da comarca. Determino que o requerido informe no 

momento da citação se tem interesse na designação de audiência de 

conciliação. Intimem-se. Cumpra-se.Nortelândia-MT, 11 de dezembro de 

2017.Marina Carlos FrançaJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 42195 Nr: 1729-92.2017.811.0031

 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Sumaríssimo->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDVALDO GONZALES ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): O Município de Nortelândia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARNALDO SILVA ARAUJO - 

OAB:13840

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Atendidas as exigências estabelecidas no art. 463 da CNGC, e nada 

havendo a indicar que a parte requerente não faça jus ao benefício, defiro 

a assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 e seguintes do Novo 

Código de Processo Civil.

Recebo a inicial por estar em conformidade com os preceitos legais dos 

artigos 319 e 320, ambos do Código de Processo Civil.

Com arrimo no art. 334 do CPC, remetam-se os autos à conciliadora, com o 

escopo de que designe e realize audiência de conciliação no presente 

feito.

Intime-se a parte autora sobre o teor desta decisão, bem como para 

comparecer na audiência de conciliação a ser designada pela 

conciliadora, importando a sua ausência em ato atentatório à dignidade da 

justiça, incidindo multa nos termos do art. 334, § 8º, do CPC.

Designada a data da audiência de conciliação, proceda-se a citação da 

parte requerida para que compareça na audiência, acompanhada de seu 

procurador, constando que o prazo de 30 (trinta) dias, para oferecimento 

da contestação, nos termos do art. 183 do CPC, será contabilizado a partir 

da data da realização da audiência de conciliação.

Caso reste infrutífera a conciliação, apresentada a contestação 

tempestivamente, intime-se a parte autora para oferecer impugnação, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

Consigne no mandado as advertências do artigo 344 do Código de 

Processo Civil.

Cumpra-se.

Nortelândia/MT, 14 de dezembro de 2017.

Marina Carlos França

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 35869 Nr: 821-06.2015.811.0031

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAMILO MALAQUIAS DE OLIVEIRA

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1016018/12/2017 Página 530 de 613



 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA MARLENE DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PERSIO OLIVEIRA LANDIM - 

OAB:12295

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Carlos Pereira - 

OAB:11.810

 (...) Desta feita, tendo em vista que o prazo para apresentação de 

contestação se iniciou na data da audiência de conciliação (20/04/2017), 

findando-se em 15/05/2017, e não tendo a requerida aportado nos autos 

peça de defesa pelo portal eletrônico do advogado, a peça ora 

apresentada é intempestiva.Nesta senda, decreto a revelia, contudo, por 

tratar os autos acerca de direitos indisponíveis, deixo de aplicar os efeitos 

concernentes à revelia, nos termos do artigo 344, inciso II, do Código de 

Processo Civil.Analisando os autos, verifico não há outra matéria 

prejudicial de mérito a ser analisada, assim, dou o feito por saneado.Fixo 

como ponto controvertido a convivência conjugal pública e notória entre as 

partes e a propriedade dos bens apontados na inicial, bem como se tais 

bens foram adquiridos na constância da convivência conjugal.Oportunizo 

a manifestação das partes, para querendo, exercer seu direito nos termos 

do artigo 357, § 1º e 2º, do Código de Processo Civil, inclusive, podendo 

complementar os pontos controvertidos.Defiro, ainda, prova testemunhal e 

depoimento pessoal das partes eventualmente requerido. Para tanto, 

designo audiência de instrução e julgamento para o dia 05/03/2018 às 

13h30min Considerando o pedido de produção de prova oral e 

testemunhal, Consigno que, as partes deverão depositar o rol em cartório, 

no prazo de 05 (cinco) dias, ou se já apresentado, informar sobre o uso 

das prerrogativas do §2º do artigo 455, NCPC.Caso contrário, devera 

proceder a parte interessada a intimação de suas testemunhas da data 

designada, devendo comprovar nos autos a intimação com antecedência 

de pelo menos 03 (três) dias da data da audiência, salvo se tratar das 

hipóteses prevista no §4º, do mesmo dispositivo.Ainda, intimem-se as 

partes via DJE na pessoa de seus patronos, intime-se pessoalmente, caso 

haja requerimento de depoimento pessoal pela parte contrária, bem como 

seus patronos, constando do mandado que se presumirão confessados 

os fatos contra elas alegados, caso não compareçam, ou, comparecendo, 

se recusem a depor.Intimem-se. (...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 35869 Nr: 821-06.2015.811.0031

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAMILO MALAQUIAS DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA MARLENE DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PERSIO OLIVEIRA LANDIM - 

OAB:12295

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Carlos Pereira - 

OAB:11.810

 INTIMO a parte autora, por meio de seu procurador, DR. PERSIO OLIVEIRA 

LANDIM -OAB/MT.12295, para comparecer na audiência de Instrução e 

Julgamento, designado para o dia, 05/03/2018, ás 13h30min.Edifício do 

Fórum da Comarca de Nortelândia/MT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 30054 Nr: 578-04.2011.811.0031

 AÇÃO: Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Zenadir Rodrigues do Naciemnto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Carlos Pereira - 

OAB:11.810

 3. Ante o exposto, e em consonância com o parecer Ministerial (fl. 546), 

DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE do recuperando ZENADIR 

RODRIGUES DO NASCIMENTO, ante o cumprimento da pena, com 

supedâneo no artigo 109 e art. 66, II, da Lei n. 7.210/1984.Sem custas e 

despesas processuais e honorários advocatícios.Intime-se o(a) 

reeducando(a). Cientifique-se o Ministério Público Estadual.Certificado o 

trânsito em julgado, oficiem-se os Institutos de Identificação Estadual, 

Federal e à Delegacia de Polícia, para as anotações pertinentes, e, em 

seguida, arquivem-se os autos, com as anotações e baixas de 

estilo.Oficie-se a Fazenda Pública Estadual encaminhando cópia da 

sentença acusatória e cálculo de fl. 542 para as providências que 

entender cabíveisPublicada com a inserção no Sistema Informatizado 

Apolo TJ/MT. Intime-se. Cumpra-se.Nortelândia/MT, 12 de dezembro de 

2017Marina Carlos FrançaJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 31640 Nr: 743-80.2013.811.0031

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alessandro Moraes dos Santos, Wilson 

Francisco Leite, Jose Domingos Martins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Denfesoria Publica/MT - 

OAB:, Lussivaldo Fernandes de Souza - OAB:, Nilton Gomes da 

Silva - OAB:0851

 3. Ante o exposto, com fundamento no artigo 61, do Código de Processo 

Penal, c/c o artigo 107, IV do CP e art. 30 da Lei n. 11.343/06, julgo extinta 

a punibilidade do autor do fato, ante a prescrição em abstrato da 

pretensão punitiva estatal.Cientifique-se o Ministério Público. Nomeio o Dr. 

José Carlos de Almeida Benevides para receber a intimação do réu acerca 

da sentença, nos termos previstos na Consolidação das Normas Gerais 

da Corregedoria-Geral de Justiça - CNGC, que disciplina em seu art. 1387 

que será dispensada a intimação pessoal do réu nos casos de sentença 

extintiva da punibilidade [art. 1387 - na hipótese de sentenças extintivas 

de punibilidade e absolutórias é desnecessária a intimação do acusado, 

bastando a intimação do seu defensor. Para tal finalidade, inclusive, pode 

ser nomeado defensor dativo, tão-somente para esse ato]. Certificado o 

trânsito em julgado, oficiem-se os Institutos de Identificação Estadual e 

Federal e à Delegacia de Polícia, para as anotações pertinentes, em 

seguida, arquivem-se os autos, dando-se baixa, inclusive, na 

distribuição.Publicada com a inserção no Sistema Informatizado Apolo. 

Intime-se. Cumpra-se.Nortelândia/MT, 12 de dezembro de 2017Marina 

Carlos FrançaJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 41157 Nr: 1137-48.2017.811.0031

 AÇÃO: Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Publica

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rafaela Maria da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NILTON GOMES DA SILVA - 

OAB:851

 Vistos.

 1. Homologo o cálculo de pena apresentado à fl. 35, tendo em vista a 

concordância do Ministério Público (fl. 41) e da defesa (fl. 86).

 2. Cumpra a Secretaria, as seguintes providências:

(a) Encaminhe-se o Cálculo de Pena a recuperanda;

(b) Permaneçam os autos em cartório para fiscalização do cumprimento da 

pena e a data para o próximo benefício;

(c) Considerando a juntada de atestados dando conta de atividades 

realizadas pelo recuperando, proceda-se novo cálculo de liquidação da 

pena privativa de liberdade;

(d) Efetuado o cálculo, abra-se vista ao Ministério Público e a defesa para 

manifestação;

(e) Após, voltem-me conclusos.

Nortelândia/MT, 13 de dezembro de 2017

Marina Carlos França

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 41256 Nr: 1196-36.2017.811.0031

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Olimpio de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Centrais Elétricas Matogrossenses

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCUS VINICIUS ARAUJO 

FRANÇA - OAB:13408

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Murillo Espinola de Oliveira 

Lima - OAB:3127/A, Ozana Baptista Gusmão - OAB:MT 4.062

 Impulsionamento por Certidão - Atos Ordinatórios

Nos termos do art. 203, § 4,º do NCPC, impulsiono o feito e intimo a parte 

REQUERENTE, na pessoa de seu(s) advogado(s), para apresentar 

impugnação.
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Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000039-11.2017.8.11.0031

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ XAVIER DE SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNNA PORTELA ALVES OAB - MT0015418A (ADVOGADO)

EDIVALDO DE SA TEIXEIRA OAB - MT0018598A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SE-DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VAGNER SOARES SULAS OAB - MT0008455A-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NORTELÂNDIA DESPACHO Numero do Processo: 

1000039-11.2017.8.11.0031 REQUERENTE: LUIZ XAVIER DE SANTANA 

REQUERIDO: SE-DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA Vistos. Tendo em 

vista que a audiência de conciliação restou inexitosa e que o requerido já 

apresentou contestação, intime-se a parte autora para que, querendo, 

apresente impugnação a contestação no prazo de 05 (cinco) dias. 

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos. 

Cumpra-se. Nortelândia-MT, 15 de dezembro de 2017. Marina Carlos 

França Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000035-71.2017.8.11.0031

Parte(s) Polo Ativo:

TALITA ALVES BORGES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDIVALDO DE SA TEIXEIRA OAB - MT0018598A (ADVOGADO)

BRUNNA PORTELA ALVES OAB - MT0015418A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NORTELÂNDIA DESPACHO Numero do Processo: 

1000035-71.2017.8.11.0031 REQUERENTE: TALITA ALVES BORGES DE 

SOUZA REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos. Tendo em vista que a 

audiência de conciliação restou inexitosa e que o requerido já apresentou 

contestação, intime-se a parte autora para que, querendo, apresente 

impugnação a contestação no prazo de 05 (cinco) dias. Decorrido o 

prazo, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos. Cumpra-se. 

Nortelândia-MT, 15 de dezembro de 2017. Marina Carlos França Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000059-02.2017.8.11.0031

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRO BANDEIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

YKOR ARRUDA COSTA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NORTELÂNDIA DESPACHO Numero do Processo: 

1000059-02.2017.8.11.0031 REQUERENTE: SANDRO BANDEIRA DOS 

SANTOS REQUERIDO: YKOR ARRUDA COSTA Vistos. Tendo em vista que 

a carta de intimação parte requerida foi devolvida por insuficiência de 

dados, conforme A.R. juntado no id nº 10293408, intime-se a parte autora 

para que, no prazo de 10 (dez) dias, informe novo endereço da parte 

requerida. Sobrevindo a informação do endereço, remetam-se os autos 

para a conciliadora, a fim de que designe nova data de audiência de 

conciliação. Designada a data da audiência, intimem-se as partes para o 

seu comparecimento, frisando que o prazo para a requerida apresentar 

contestação iniciará após a realização da audiência. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Nortelândia-MT, 15 de dezembro de 2017. Marina 

Carlos França Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000061-69.2017.8.11.0031

Parte(s) Polo Ativo:

LUCINEIA GIORDANO FRANCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAUBERTO FERREIRA DA CONCEICAO OAB - MT0017712A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NORTELÂNDIA DESPACHO Numero do Processo: 

1000061-69.2017.8.11.0031 REQUERENTE: LUCINEIA GIORDANO FRANCO 

REQUERIDO: CLARO S.A. Vistos. Tendo em vista que a audiência de 

conciliação restou inexitosa e que o requerido já apresentou contestação, 

intime-se a parte autora para que, querendo, apresente impugnação a 

contestação no prazo de 05 (cinco) dias. Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, voltem os autos conclusos. Nortelândia-MT, 15 de 

dezembro de 2017. Marina Carlos França Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8020001-66.2015.8.11.0031

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE ANTONIO CARRIJO RAFAEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PERSIO OLIVEIRA LANDIM OAB - MT0012295A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NORTELÂNDIA DESPACHO Numero do Processo: 

8020001-66.2015.8.11.0031 REQUERENTE: JORGE ANTONIO CARRIJO 

RAFAEL REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos. Intime-se a parte autora para dizer quanto quitação 

da dívida no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de presumir-se o 

adimplemento do débito. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

certifique-se e voltem-me os autos conclusos. Nortelândia-MT, 15 de 

dezembro de 2017. Marina Carlos França Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000015-80.2017.8.11.0031

Parte(s) Polo Ativo:

MAYRA OLIVEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ HENRIQUE SENFF OAB - MT0014048A (ADVOGADO)

JOSE VITOR PEREIRA DE CASTRO OAB - MT0011258S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NORTELÂNDIA DESPACHO Numero do Processo: 

1000015-80.2017.8.11.0031 REQUERENTE: MAYRA OLIVEIRA DA SILVA 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A Vistos. Considerando que aparte 

autora reconheceu o cumprimento do acordo pela requerida (id nº 

10217494), determino a expedição de alvará de levantamento dos valores 

depositados judicialmente nestes autos conforme documento incluído no id 

nº 9998699, em favor da autora, cujas informações bancárias 

encontram-se na petição do id nº 10217494. Após, nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as baixas de estilo. Cumpra-se. Nortelândia-MT, 

15 de dezembro de 2017. Marina Carlos França Juíza de Direito
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Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010036-64.2015.8.11.0031

Parte(s) Polo Ativo:

LAERCIO KATIKA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARNALDO SILVA ARAUJO OAB - MT0013840S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NORTELÂNDIA DESPACHO Numero do Processo: 

8010036-64.2015.8.11.0031 REQUERENTE: LAERCIO KATIKA REQUERIDO: 

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. 

Considerando que aparte autora reconheceu o pagamento do débito pela 

requerida (id nº 10311630), determino a expedição de alvará de 

levantamento dos valores depositados judicialmente nestes autos 

conforme documento incluído no id nº 10241697, em favor da autora, 

cujas informações bancárias encontram-se na petição do id nº 10311630. 

Após, nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas de 

estilo. Cumpra-se. Nortelândia-MT, 15 de dezembro de 2017. Marina Carlos 

França Juíza de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000104-06.2017.8.11.0031

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL CASSIANO BEZERRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Marcus Vinicius Araujo França OAB - MT0013408A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NORTELÂNDIA DECISÃO Numero do Processo: 

1000104-06.2017.8.11.0031 REQUERENTE: MANOEL CASSIANO 

BEZERRA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos. 1. Cuida-se de Ação de Indenização por Danos 

Morais com Pedido Liminar, ajuizada por Manoel Cassiano Bezerra em face 

de Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S/A. Alega o 

promovente, em sua peça inicial, que foi surpreendido com uma cobrança 

no valor de R$ 1.223,73 (um mil e duzentos e vinte e três reais e setenta e 

três centavos), todavia alega que não consumiu o total de energia 

informado pela requerida. Assenta, por fim, que tal cobrança revela-se 

inteiramente ilegítima, motivo pelo qual ajuizou a presente ação buscando, 

em sede de tutela provisória de urgência antecipada, seja determinado que 

a promovida se abstenha de interromper o fornecimento de energia 

elétrica em sua unidade consumidora, bem como se abstenha de inserir 

seu nome nos órgãos de proteção ao crédito. No mérito, pugna pela 

condenação da promovida em indenizá-lo pelos danos morais que alega 

ter sofrido. É a síntese do essencial. Fundamento e Decido. 2. A tutela de 

urgência (cautelar ou antecipada) está disciplinada no art. 300 do Código 

de Processo Civil de 2015, e tem como requisitos concomitantes a 

existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Vejamos: Art. 

300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. No entanto, de acordo com o enunciado nº 163 

do FONAJE, tais procedimentos, requeridos em caráter antecedente, são 

incompatíveis com o Sistema dos Juizados Especiais. Vejamos o teor do 

referido enunciado, in verbis: ENUNCIADO 163 - Os procedimentos de 

tutela de urgência requeridos em caráter antecedente, na forma prevista 

nos arts. 303 a 310 do CPC/2015, são incompatíveis com o Sistema dos 

Juizados Especiais (XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG) Não obstante, 

tal fato não é capaz de afastar a entrega da tutela jurisdicional preliminar 

diante de patente necessidade demonstrada nos autos pela parte, daí por 

que, pelo princípio da fungibilidade, passo a analisar o pedido de tutela 

antecipada com base nas regras e disciplinas da tutela de evidência (art. 

311, CPC/2015), a qual comporta trânsito nos Juizados Especiais, cuja 

redação é a seguinte: Art. 311. A tutela da evidência será concedida, 

independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao 

resultado útil do processo, quando: I - ficar caracterizado o abuso do 

direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte; II - as 

alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e 

houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula 

vinculante; III - se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova 

documental adequada do contrato de depósito, caso em que será 

decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de 

multa; IV - a petição inicial for instruída com prova documental suficiente 

dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova 

capaz de gerar dúvida razoável. Parágrafo único. Nas hipóteses dos 

incisos II e III, o juiz poderá decidir liminarmente. Em um juízo de sumária 

cognição, entendo que o pleito do promovente merece deferimento. Com 

efeito, ao se analisar os documentos que acompanham a inicial, 

constata-se que os mesmos reproduzem os fatos ventilados pelo 

promovente, notadamente no que tange a alegada irregularidade no 

faturamento do consumo, restando, pois, presente, a evidente 

probabilidade de seu direito. Ademais, também se faz presente o perigo de 

dano, uma vez que, caso não seja pago, será suspenso o fornecimento 

de energia elétrica em sua residência, o que lhe traria prejuízos tamanhos, 

tendo em vista que a energia elétrica é um bem essencial à vida do ser 

humano. Por fim, registre-se a inexistência do perigo de irreversibilidade 

do provimento antecipatório, com fundamento no art. 300, § 3º, do 

CPC/2015. 3. Ante o exposto, com fundamento no art. 300, do CPC/2015, 

DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA, a fim de determinar que a 

promovida se abstenha de suspender fornecimento de energia elétrica à 

unidade consumidora do promovente, qual seja, 6/794225-3, em razão tão 

somente do débito que ora se discute. Ademais, tratando de clara relação 

de consumo e diante da patente facilidade na produção de prova pela 

Promovida para contestar os pedidos exordiais e, sobretudo, pela 

hipossuficiência técnica da Promovente, inverto o ônus da prova em favor 

da Promovente, com arrimo no art. 6º, VIII, CDC. Cite-se e notifique-se a 

promovida de todo o teor da presente ação, bem como para que 

compareça perante este Juizado Especial Cível, no Fórum desta Comarca, 

para audiência de conciliação em data a ser designada pelo senhor 

conciliador. Advirta-se a promovida quanto as consequências do seu não 

comparecimento à audiência de conciliação (arts. 18, § 1o e 20 da Lei n.° 

9.099/95 e enunciado nº 78 do FONAJE). Notifique-se o promovente, 

constando da intimação que sua ausência implicará extinção do feito, na 

forma do art. 51, inciso I, da Lei n° 9.099/95. Cabe salientar que é 

necessário o comparecimento pessoal das partes a qualquer das 

audiências. A Lei n° 9.099/95 não admite que a pessoa física seja 

representada em audiência, nem mesmo por procurador com poderes 

especiais para transigir, bem como em seu artigo 9° estabelece que as 

partes comparecerão pessoalmente, podendo ser assistidas por 

advogado e somente a pessoa jurídica ou titular de firma individual é que 

poderá ser representada por preposto (art. 9º, § 4 º, da Lei n° 9.099/95). 

Expeça-se o necessário. Intimem-se e se cumpra. Nortelândia-MT, 14 de 

dezembro de 2017. Marina Carlos França Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000108-43.2017.8.11.0031

Parte(s) Polo Ativo:

ZELIA CASSIANO BEZERRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Marcus Vinicius Araujo França OAB - MT0013408A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NORTELÂNDIA DECISÃO Numero do Processo: 

1000108-43.2017.8.11.0031 REQUERENTE: ZELIA CASSIANO BEZERRA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos. 1. Cuida-se de Ação de Indenização por Danos Morais com Pedido 

Liminar, ajuizada por Zelia Cassiano Bezerra em face de Energisa Mato 
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Grosso Distribuidora de Energia S/A. Alega o promovente, em sua peça 

inicial, que foi surpreendido com uma cobrança no valor de R$ 1.089,13 

(um mil e oitenta e nove reais e treze centavos), todavia alega que não 

consumiu o total de energia informado pela requerida. Assenta, por fim, 

que tal cobrança revela-se inteiramente ilegítima, motivo pelo qual ajuizou a 

presente ação buscando, em sede de tutela provisória de urgência 

antecipada, seja determinado que a promovida se abstenha de interromper 

o fornecimento de energia elétrica em sua unidade consumidora, bem 

como se abstenha de inserir seu nome nos órgãos de proteção ao crédito. 

No mérito, pugna pela condenação da promovida em indenizá-lo pelos 

danos morais que alega ter sofrido. É a síntese do essencial. Fundamento 

e Decido. 2. A tutela de urgência (cautelar ou antecipada) está disciplinada 

no art. 300 do Código de Processo Civil de 2015, e tem como requisitos 

concomitantes a existência de elementos que evidenciem a probabilidade 

do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 

Vejamos: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo. No entanto, de acordo com o 

enunciado nº 163 do FONAJE, tais procedimentos, requeridos em caráter 

antecedente, são incompatíveis com o Sistema dos Juizados Especiais. 

Vejamos o teor do referido enunciado, in verbis: ENUNCIADO 163 - Os 

procedimentos de tutela de urgência requeridos em caráter antecedente, 

na forma prevista nos arts. 303 a 310 do CPC/2015, são incompatíveis 

com o Sistema dos Juizados Especiais (XXXVIII Encontro – Belo 

Horizonte-MG) Não obstante, tal fato não é capaz de afastar a entrega da 

tutela jurisdicional preliminar diante de patente necessidade demonstrada 

nos autos pela parte, daí por que, pelo princípio da fungibilidade, passo a 

analisar o pedido de tutela antecipada com base nas regras e disciplinas 

da tutela de evidência (art. 311, CPC/2015), a qual comporta trânsito nos 

Juizados Especiais, cuja redação é a seguinte: Art. 311. A tutela da 

evidência será concedida, independentemente da demonstração de perigo 

de dano ou de risco ao resultado útil do processo, quando: I - ficar 

caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito 

protelatório da parte; II - as alegações de fato puderem ser comprovadas 

apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos 

repetitivos ou em súmula vinculante; III - se tratar de pedido reipersecutório 

fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em 

que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob 

cominação de multa; IV - a petição inicial for instruída com prova 

documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o 

réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável. Parágrafo único. 

Nas hipóteses dos incisos II e III, o juiz poderá decidir liminarmente. Em um 

juízo de sumária cognição, entendo que o pleito do promovente merece 

deferimento. Com efeito, ao se analisar os documentos que acompanham 

a inicial, constata-se que os mesmos reproduzem os fatos ventilados pelo 

promovente, notadamente no que tange a alegada irregularidade no 

faturamento do consumo, restando, pois, presente, a evidente 

probabilidade de seu direito. Ademais, também se faz presente o perigo de 

dano, uma vez que, caso não seja pago, será suspenso o fornecimento 

de energia elétrica em sua residência, o que lhe traria prejuízos tamanhos, 

tendo em vista que a energia elétrica é um bem essencial à vida do ser 

humano. Por fim, registre-se a inexistência do perigo de irreversibilidade 

do provimento antecipatório, com fundamento no art. 300, § 3º, do 

CPC/2015. 3. Ante o exposto, com fundamento no art. 300, do CPC/2015, 

DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA, a fim de determinar que a 

promovida se abstenha de suspender fornecimento de energia elétrica à 

unidade consumidora da promovente, qual seja, 6/794233-7, em razão tão 

somente do débito que ora se discute. Ademais, tratando de clara relação 

de consumo e diante da patente facilidade na produção de prova pela 

Promovida para contestar os pedidos exordiais e, sobretudo, pela 

hipossuficiência técnica da Promovente, inverto o ônus da prova em favor 

da Promovente, com arrimo no art. 6º, VIII, CDC. Cite-se e notifique-se a 

promovida de todo o teor da presente ação, bem como para que 

compareça perante este Juizado Especial Cível, no Fórum desta Comarca, 

para audiência de conciliação em data a ser designada pelo senhor 

conciliador. Advirta-se a promovida quanto as consequências do seu não 

comparecimento à audiência de conciliação (arts. 18, § 1o e 20 da Lei n.° 

9.099/95 e enunciado nº 78 do FONAJE). Notifique-se o promovente, 

constando da intimação que sua ausência implicará extinção do feito, na 

forma do art. 51, inciso I, da Lei n° 9.099/95. Cabe salientar que é 

necessário o comparecimento pessoal das partes a qualquer das 

audiências. A Lei n° 9.099/95 não admite que a pessoa física seja 

representada em audiência, nem mesmo por procurador com poderes 

especiais para transigir, bem como em seu artigo 9° estabelece que as 

partes comparecerão pessoalmente, podendo ser assistidas por 

advogado e somente a pessoa jurídica ou titular de firma individual é que 

poderá ser representada por preposto (art. 9º, § 4 º, da Lei n° 9.099/95). 

Expeça-se o necessário. Intimem-se e se cumpra. Nortelândia-MT, 14 de 

dezembro de 2017. Marina Carlos França Juíza de Direito

Sentença
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Parte(s) Polo Ativo:

EDMAR LOPES DA SILVA (REQUERENTE)
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Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NORTELÂNDIA SENTENÇA Numero do Processo: 

1000017-50.2017.8.11.0031 REQUERENTE: EDMAR LOPES DA SILVA 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. Cuida-se de Ação 

Declaratória de Inexistência de Débito c.c. Indenização por Danos Morais e 

Pedido de Tutela de Urgência, ajuizada por Edmar Lopes da Silva, em face 

de Telefônica S.A. O pedido de tutela de urgência foi indeferido, conforme 

id nº 8223863, determinando a realização de audiência de conciliação. 

Conforme consta nos autos, foi aberta audiência no dia 03/08/2017, 

todavia ante a ausência de citação da parte requerida esta restou 

prejudicada. A requerida se manifestou nos autos, apresentando 

instrumento de procuração (id nº 10003651), dando-se por citada. A nova 

audiência foi realizada no dia 25/09/2017, na presença da parte autora e 

do preposto da parte requerida, porém sem proposta de acordo. O autor 

se manifestou nos autos no id nº 10110013, alegando a ausência de carta 

de preposição do preposto na audiência de conciliação, pugnando pela 

decretação de revelia. A contestação foi juntada aos autos sob id nº 

10111526. O autor reiterou o pedido de decretação de revelia (id nº 

10152059). Vieram os autos conclusos. É o breve relatório. Fundamento. 

Decido. Inicialmente passo a analisar a possibilidade de decretação da 

revelia em face da parte requerida, sob a alegação que não compareceu 

em audiência de conciliação, apresentando tão somente um preposto sem 

a devida carta de preposição para tanto. Pois bem, analisando detidamente 

os autos verifico que o preposto, Ricardo Souza Meira, presente na 

audiência de conciliação, representando a parte requerida, não possui 

carta de preposição para o legal exercício da representatividade. Sobre o 

assunto dispõe o art. 9º, § 4º, da Lei nº 9.099/95: Art. 9º Nas causas de 

valor até vinte salários mínimos, as partes comparecerão pessoalmente, 

podendo ser assistidas por advogado; nas de valor superior, a 

assistência é obrigatória. (...) § 4º O réu, sendo pessoa jurídica ou titular 

de firma individual, poderá ser representado por preposto credenciado, 

munido de carta de preposição com poderes para transigir, sem haver 

necessidade de vínculo empregatício. Assim, tendo sido a parte requerida 

regularmente citada e intimada para comparecer na audiência de 

conciliação designada, deixou de observar a necessidade de 

apresentação de carta de preposição com poder para transigir. Via de 

regra, em caso de comparecimento de preposto sem a necessária carta 

de preposição escrita ou com carta de preposição em que não conste 

expressamente o poder para transigir, só será possível a fixação de 

prazo para apresentação posterior quando formalizado acordo com a 

parte contrária, para efeito de validação deste, incidindo os efeitos da 

revelia, de plano, em caso contrário, ou seja, quando não formalizado o 

acordo, submetendo a parte às sanções dos artigos 20 e 51, inciso I, da 

Lei dos Juizados Especiais, conforme interpretação do enunciado nº 99 do 

FONAJE. Por outro lado, mesmo que a requerida tenha apresentado 

defesa escrita, o não comparecimento do preposto à audiência de 

conciliação com carta de preposição com poderes para transigir, nos 

moldes do § 4º do art. 9º da Lei nº 9.099/95, faz com que a parte incorra 

nos efeitos da revelia. Isso porque, o oferecimento de resposta, oral ou 

escrita, não dispensa o comparecimento pessoal da parte, ensejando a 

revelia, conforme enunciado 78 do FONAJE. “ENUNCIADO 78 – O 

oferecimento de resposta, oral ou escrita, não dispensa o comparecimento 
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pessoal da parte, ensejando, pois, os efeitos da revelia (XI Encontro – 

Brasília-DF)”. Sendo, ainda, obrigatório o comparecimento pessoal das 

partes: “ENUNCIADO 20 - O comparecimento pessoal da parte às 

audiências é obrigatório”. Vale dizer ainda, com interpretação análoga aos 

ditames do Novo Código de Processo Civil, art. 334, que reverbera como 

ato atentatório a justiça a ausência da requeria à audiência de conciliação. 

Dessa feita, tem-se que o comparecimento de preposto com carta de 

preposição sem poderes para transigir equivale ao não comparecimento, 

salvo se for firmado acordo entre as partes, onde, excepcionalmente, 

poderá ser fixado prazo para apresentação posterior, para validade do 

acordo. Nesses sentido é a jurisprudência da Turma recursal Única deste 

Tribunal: (...) a parte reclamada não compareceu na audiência de 

conciliação e tampouco justificou sua ausência, incidindo os Enunciados n. 

20 e 78, ambos do FONAJE, "in verbis": Enunciado 20: O comparecimento 

pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser 

representada por preposto. O oferecimento de resposta, oral ou escrita, 

não dispensa o comparecimento pessoal da parte, ensejando, pois, os 

efeitos da revelia. (...) (Procedimento do Juizado Especial Cível 

103286020138110063/2016, Juiz de Direito NELSON DORIGATTI, Turma 

Recursal Única, Julgado em 10/05/2016, Publicado no DJE 10/05/2016) 

Assim, ante o exposto, decreto a revelia da parte requerida nos termos do 

art. 20 da Lei nº 9.099/95. Pois bem, no caso em exame verifico que as 

provas produzidas no processo são suficientemente aptas a formar o 

convencimento desta magistrada, motivo pelo qual passo ao julgamento 

antecipado do mérito, nos termos do art. 355, inciso I, do CPC/2015. O 

ponto nodal da presente lide cinge-se na suposta irregularidade da 

negativação existente em desfavor da promovente, a qual afirma ser 

inteiramente ilegítima. Diante das provas coligidas aos autos, entendo que 

a pretensão do promovente merece parcial acolhimento. Tratando-se de 

relação de consumo, deverá a matéria e o contexto probatório ser 

valorado conforme exige o Código de Defesa do Consumidor. Sobre o 

julgamento antecipado da lide, este é perfeitamente cabível, conforme 

entende o Egrégio Tribunal de Justiça do Mato Grosso: APELAÇÃO CÍVEL 

– AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA EM 

FACE DE JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – INOCORRÊNCIA – 

QUESTÃO EXCLUSIVAMENTE DE DIREITO – DESNECESSIDADE DE 

DILAÇÃO PROBATÓRIA – INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA - MÉRITO – 

OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR CONFIGURADA – PEDIDO DE MINORAÇÃO DO 

QUANTUN INDENIZATÓRIO – CABIMENTO – NÃO OBSERVÂNCIA DOS 

PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – INVERSÃO 

DO ÔNUS SUCUMBENCIAIS – NÃO CABIMENTO - RECURSOS 

PARCIALMENTE PROVIDOS APENAS QUANTO À REDUÇÃO DO DANO 

MORAL. O julgamento antecipado da lide não acarreta o Cerceamento do 

direito de defesa quando a dilação probatória mostra-se desnecessária 

em virtude da matéria discutida nos autos ser predominantemente de 

direito, havendo elementos bastantes nos autos para formação da 

convicção do julgador. Se não há prova da relação jurídica contratual 

entre as partes capaz de legitimar a sua conduta, indevida é a inclusão do 

nome da Apelada nos cadastros de proteção ao crédito, surgindo, em 

consequência, o dever de indenizar. Em se tratando de danos morais 

decorrentes de inscrição indevida do nome junto aos Órgãos de proteção 

ao crédito, não há de se exigir a prova da lesão, sendo o dano moral in re 

ipsa. Constatado que o valor arbitrado a título de dano moral não atende 

aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, levando-se em 

consideração a capacidade socioeconômica das partes – a sua redução é 

medida que se impõe. Deve ser mantida a sentença no sentido de que o 

ônus sucumbenciais seja suportado exclusivamente pela parte ré, 

restando a parte autora vencedora em seus pedidos formulados na 

exordial. (Ap 39647/2015, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, 

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/04/2017, 

Publicado no DJE 25/04/2017) (grifo nosso) O autor alega que a inclusão 

do seu nome no rol dos inadimplentes é indevida já que não firmou 

qualquer contrato com a requerida, juntou extrato de consulta junto ao 

SCPC (id nº 8205617). A requerida, ao revés, sequer compareceu a 

sessão de conciliação a fim de ofertar proposta de acordo. É dizer, em 

virtude dos efeitos clássicos da revelia, que a cobrança do débito é ilegal 

face a inexistência de relação jurídica entre as partes declarada pela 

autora, motivo pelo qual deve ser declarada a inexistência do negócio 

jurídico. Noutro tocante, impende destacar que a orientação jurisprudencial 

é no sentido de que, diante da preexistência de uma restrição regular, não 

há que se falar em dever de indenizar. Vejamos. Sumula 385, STJ – Da 

anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe 

indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, 

ressalvado o direito ao cancelamento. Com efeito, infere-se por meio de 

consulta aos sistemas de cadastros de proteção ao crédito que há 

anotação pré-existente realizada pela Ativos S/A, sobre o contrato nº 

762564138, em 11/12/2012 motivo pelo qual o pleito indenizatório não 

merece acolhimento. Contudo, o cancelamento da restrição se faz 

necessário, uma vez que a promovida não demonstrou a sua legitimidade. 

Diante do exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, do CPC/2015, 

JULGO PARCIAMENTE PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, a fim 

de declarar a inexistência do vínculo jurídico entre as partes e, 

consequentemente, determinar o cancelamento da restrição referente ao 

contrato de nº 0235008487, no valor de R$ 215,22 (duzentos e quinze 

reais e vinte e dois centavos). Deixo de condenar a Promovida ao 

pagamento das custas e das despesas processuais, bem assim os 

honorários advocatícios, por incompatíveis nessa fase. Com o decurso do 

prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se os autos 

com as baixas de estilo. Publicada com a inserção no sistema PJe. 

Intimem-se. Cumpra-se. Nortelândia/MT, 15 de dezembro de 2017. Marina 

Carlos França Juíza de Direito
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(ADVOGADO)

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NORTELÂNDIA SENTENÇA Numero do Processo: 

1000046-03.2017.8.11.0031 REQUERENTE: LEONILSON ARAUJO DOS 

SANTOS REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos. Com fulcro no art. 

38 da Lei de nº. 9.099/95, dispenso o relatório. Fundamento e Decido. O 

Promovente, apesar de devidamente intimado, deixou de comparecer a 

sessão de conciliação designada por este juízo. É o que se extrai do termo 

de tentativa de conciliação constante dos autos (id nº 10572831). Dessa 

forma, considerando que a Promovente foi devidamente intimada, e 

constatando o seu não comparecimento, sem apresentar prévia 

justificativa de sua ausência, arrimada no art. 51, inciso I, da Lei nº. 

9.099/95, julgo extinto o presente feito sem a resolução de seu mérito. 

Ademais, considerando o permissivo constante do art. 51, § 2º, da Lei nº. 

9.099/95 condeno o promovente ao pagamento das custas processuais. 

Certifique-se, oportunamente, o trânsito em julgado, anotando-se a 

extinção e arquivando-se os autos. Acaso haja recurso, e sendo ele 

tempestivo, intime-se a parte contrária, independentemente de conclusão, 

para apresentar as respectivas contrarrazões no prazo de 10 (dez) dias. 

Publicada com a inserção no sistema PJe. Intimem-se. Cumpra-se. 

Nortelândia/MT, 15 de dezembro de 2017. Marina Carlos França Juíza de 

Direito
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BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NORTELÂNDIA SENTENÇA Numero do Processo: 

1000047-85.2017.8.11.0031 REQUERENTE: LEONILSON ARAUJO DOS 
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SANTOS REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos. Com fulcro no art. 

38 da Lei de nº. 9.099/95, dispenso o relatório. Fundamento e Decido. O 

Promovente, apesar de devidamente intimado, deixou de comparecer a 

sessão de conciliação designada por este juízo. É o que se extrai do termo 

de tentativa de conciliação constante dos autos (id nº 10674283). Dessa 

forma, considerando que a Promovente foi devidamente intimada, e 

constatando o seu não comparecimento, sem apresentar prévia 

justificativa de sua ausência, arrimada no art. 51, inciso I, da Lei nº. 

9.099/95, julgo extinto o presente feito sem a resolução de seu mérito. 

Ademais, considerando o permissivo constante do art. 51, § 2º, da Lei nº. 

9.099/95 condeno o promovente ao pagamento das custas processuais. 

Certifique-se, oportunamente, o trânsito em julgado, anotando-se a 

extinção e arquivando-se os autos. Acaso haja recurso, e sendo ele 

tempestivo, intime-se a parte contrária, independentemente de conclusão, 

para apresentar as respectivas contrarrazões no prazo de 10 (dez) dias. 

Publicada com a inserção no sistema PJe. Intimem-se. Cumpra-se. 

Nortelândia/MT, 14 de dezembro de 2017. Marina Carlos França Juíza de 

Direito
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Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NORTELÂNDIA SENTENÇA Numero do Processo: 

1000048-70.2017.8.11.0031 REQUERENTE: LEONILSON ARAUJO DOS 

SANTOS REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos. Com fulcro no art. 

38 da Lei de nº. 9.099/95, dispenso o relatório. Fundamento e Decido. O 

Promovente, apesar de devidamente intimado, deixou de comparecer a 

sessão de conciliação designada por este juízo. É o que se extrai do termo 

de tentativa de conciliação constante dos autos (id nº 10843814). Dessa 

forma, considerando que a Promovente foi devidamente intimada, e 

constatando o seu não comparecimento, sem apresentar prévia 

justificativa de sua ausência, arrimada no art. 51, inciso I, da Lei nº. 

9.099/95, julgo extinto o presente feito sem a resolução de seu mérito. 

Ademais, considerando o permissivo constante do art. 51, § 2º, da Lei nº. 

9.099/95 condeno o promovente ao pagamento das custas processuais. 

Certifique-se, oportunamente, o trânsito em julgado, anotando-se a 

extinção e arquivando-se os autos. Acaso haja recurso, e sendo ele 

tempestivo, intime-se a parte contrária, independentemente de conclusão, 

para apresentar as respectivas contrarrazões no prazo de 10 (dez) dias. 

Publicada com a inserção no sistema PJe. Intimem-se. Cumpra-se. 

Nortelândia/MT, 15 de dezembro de 2017. Marina Carlos França Juíza de 

Direito
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JULIO CESAR GOMES DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276/O (ADVOGADO)

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NORTELÂNDIA SENTENÇA Numero do Processo: 

1000067-76.2017.8.11.0031 REQUERENTE: JULIO CESAR GOMES DA 

COSTA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos. Com fulcro no art. 38 da Lei de nº. 9.099/95, 

dispenso o relatório. Decido. Conforme se colhe dos autos, a autora 

manifestou seu desinteresse na ação, requerendo a desistência, 

conforme petição sob id nº 10783586. Anoto que nestes casos, por se 

tratar de demanda cujo rito segue aos preceitos de celeridade de 

informalidade dos Juizados Especiais em sua Lei nº 9.099/95, está 

dispensado o consentimento da parte requerida, ainda que devidamente 

citada. Sobre o tema é enunciado do FONAJE: “ENUNCIADO 90 – A 

desistência da ação, mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará a 

extinção do processo sem resolução do mérito, ainda que tal ato se dê em 

audiência de instrução e julgamento, salvo quando houver indícios de 

litigância de má-fé ou lide temerária (nova redação – XXXVIII Encontro – 

Belo Horizonte-MG).” Dessa forma, com fundamento no art. 485, inciso VIII, 

do Código de Processo Civil de 2015, HOMOLOGO o pedido de desistência 

formulado pela autora, consequentemente, julgo extinto o presente feito, 

sem a resolução do mérito. Sem custas e honorários advocatícios. 

Arquivem-se os autos com as baixas necessárias. Nortelândia-MT, 15 de 

dezembro de 2017. Marina Carlos França Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000049-55.2017.8.11.0031

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO MONTEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NORTELÂNDIA SENTENÇA Numero do Processo: 

1000049-55.2017.8.11.0031 REQUERENTE: RAIMUNDO MONTEIRO 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos. Com fulcro no art. 38 da Lei 

de nº. 9.099/95, dispenso o relatório. Fundamento e Decido. O 

Promovente, apesar de devidamente intimado, deixou de comparecer a 

sessão de conciliação designada por este juízo. É o que se extrai do termo 

de tentativa de conciliação constante dos autos. Dessa forma, 

considerando que a Promovente foi devidamente intimada, e constatando o 

seu não comparecimento, sem apresentar prévia justificativa de sua 

ausência, arrimada no art. 51, inciso I, da Lei nº. 9.099/95, julgo extinto o 

presente feito sem a resolução de seu mérito. Ademais, considerando o 

permissivo constante do art. 51, § 2º, da Lei nº. 9.099/95 condeno o 

promovente ao pagamento das custas processuais. Certifique-se, 

oportunamente, o trânsito em julgado, anotando-se a extinção e 

arquivando-se os autos. Acaso haja recurso, e sendo ele tempestivo, 

intime-se a parte contrária, independentemente de conclusão, para 

apresentar as respectivas contrarrazões no prazo de 10 (dez) dias. 

Publicada com a inserção no sistema PJe. Intimem-se. Cumpra-se. 

Nortelândia/MT, 12 de dezembro de 2017. Marina Carlos França Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000050-40.2017.8.11.0031

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO MONTEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NORTELÂNDIA SENTENÇA Numero do Processo: 

1000050-40.2017.8.11.0031 REQUERENTE: RAIMUNDO MONTEIRO 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos. Com fulcro no art. 38 da Lei 

de nº. 9.099/95, dispenso o relatório. Fundamento e Decido. O 

Promovente, apesar de devidamente intimado, deixou de comparecer a 

sessão de conciliação designada por este juízo. É o que se extrai do termo 

de tentativa de conciliação constante dos autos. Dessa forma, 
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considerando que a Promovente foi devidamente intimada, e constatando o 

seu não comparecimento, sem apresentar prévia justificativa de sua 

ausência, arrimada no art. 51, inciso I, da Lei nº. 9.099/95, julgo extinto o 

presente feito sem a resolução de seu mérito. Ademais, considerando o 

permissivo constante do art. 51, § 2º, da Lei nº. 9.099/95 condeno o 

promovente ao pagamento das custas processuais. Certifique-se, 

oportunamente, o trânsito em julgado, anotando-se a extinção e 

arquivando-se os autos. Acaso haja recurso, e sendo ele tempestivo, 

intime-se a parte contrária, independentemente de conclusão, para 

apresentar as respectivas contrarrazões no prazo de 10 (dez) dias. 

Publicada com a inserção no sistema PJe. Intimem-se. Cumpra-se. 

Nortelândia/MT, 12 de dezembro de 2017. Marina Carlos França Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010046-40.2017.8.11.0031

Parte(s) Polo Ativo:

EVELIS PAMELA OLIVEIRA CEZAR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE VITOR PEREIRA DE CASTRO OAB - MT0011258S (ADVOGADO)

LUIZ HENRIQUE SENFF OAB - MT0014048A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

B. BRADESCO S/A CARTOES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NORTELÂNDIA SENTENÇA Numero do Processo: 

8010046-40.2017.8.11.0031 REQUERENTE: EVELIS PAMELA OLIVEIRA 

CEZAR REQUERIDO: B. BRADESCO S/A CARTOES Vistos. Com fulcro no 

art. 38 da Lei de nº. 9.099/95, dispenso o relatório. Fundamento e Decido. 

O Promovente, apesar de devidamente intimado, deixou de comparecer a 

sessão de conciliação designada por este juízo. É o que se extrai do termo 

de tentativa de conciliação constante dos autos. Dessa forma, 

considerando que a Promovente foi devidamente intimada, e constatando o 

seu não comparecimento, sem apresentar prévia justificativa de sua 

ausência, arrimada no art. 51, inciso I, da Lei nº. 9.099/95, julgo extinto o 

presente feito sem a resolução de seu mérito. Ademais, considerando o 

permissivo constante do art. 51, § 2º, da Lei nº. 9.099/95 condeno o 

promovente ao pagamento das custas processuais. Certifique-se, 

oportunamente, o trânsito em julgado, anotando-se a extinção e 

arquivando-se os autos. Acaso haja recurso, e sendo ele tempestivo, 

intime-se a parte contrária, independentemente de conclusão, para 

apresentar as respectivas contrarrazões no prazo de 10 (dez) dias. 

Publicada com a inserção no sistema PJe. Intimem-se. Cumpra-se. 

Nortelândia/MT, 15 de dezembro de 2017. Marina Carlos França Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000062-54.2017.8.11.0031

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA ALVES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276/O (ADVOGADO)

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NORTELÂNDIA SENTENÇA Numero do Processo: 

1000062-54.2017.8.11.0031 REQUERENTE: LUCIANA ALVES DOS 

SANTOS REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. Com fulcro no 

art. 38 da Lei de nº. 9.099/95, dispenso o relatório. Fundamento e Decido. 

O Promovente, apesar de devidamente intimado, deixou de comparecer a 

sessão de conciliação designada por este juízo. É o que se extrai do termo 

de tentativa de conciliação constante dos autos. Dessa forma, 

considerando que a Promovente foi devidamente intimada, e constatando o 

seu não comparecimento, sem apresentar prévia justificativa de sua 

ausência, arrimada no art. 51, inciso I, da Lei nº. 9.099/95, julgo extinto o 

presente feito sem a resolução de seu mérito. Ademais, considerando o 

permissivo constante do art. 51, § 2º, da Lei nº. 9.099/95 condeno o 

promovente ao pagamento das custas processuais. Certifique-se, 

oportunamente, o trânsito em julgado, anotando-se a extinção e 

arquivando-se os autos. Acaso haja recurso, e sendo ele tempestivo, 

intime-se a parte contrária, independentemente de conclusão, para 

apresentar as respectivas contrarrazões no prazo de 10 (dez) dias. 

Publicada com a inserção no sistema PJe. Intimem-se. Cumpra-se. 

Nortelândia/MT, 12 de dezembro de 2017. Marina Carlos França Juíza de 

Direito

Comarca de Nova Canaâ do Norte

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 56365 Nr: 1007-75.2017.811.0090

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAUDAIR ALEXANDRE ORDAKOWISKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLY GAVIOLI - OAB:18740

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, INDEFIRO a gratuidade da justiça por não ter a parte 

autora comprovado a hipossuficiência financeira, nos termos dos arts. 99, 

§ 2º, do NCPC e 456 da CNGC. IV - DISPOSIÇÕES FINAISIntime-se a parte 

autora, por meio de seu advogado, para que proceda ao recolhimento das 

custas e taxas judiciais, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de extinção 

do feito, nos termos do art. 456, § 1º, da CNGC, o que impede, por ora, a 

apreciação dos pedidos de tutela de urgência.Decorrido o prazo sem 

manifestação, certifique-se.Após, venham-me os autos conclusos. 

Cumpra-se COM URGÊNCIA.Decisão prolatada às 19h46 do dia 

14/12/2017, dada a urgência que o caso requer por prioridade legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 58723 Nr: 2188-14.2017.811.0090

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADCSL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PLDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VERA REGINA MARTINS - 

OAB:34607

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Compulsando os autos, verifica-se que a parte autora apresentou pedido 

de desistência da ação por falta de interesse processual.

 Considerando que, no termos do art. 485, § 4°, do NCPC, a parte 

requerida não foi citada e, consequentemente, não apresentou 

contestação, HOMOLOGO o pedido de desistência e julgo EXTINTO o 

presente feito, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso VIII, 

do NCPC.

 Condeno a parte autora em custas e despesas processuais, salvo se 

imune a tais tributos (União, Estados, Distrito Federal e Municípios) e, caso 

beneficiária da justiça gratuita, os valores decorrentes ficarão sob 

condição suspensiva de exigibilidade durante o lapso de 05 (cinco) anos 

do trânsito em julgado da respectiva decisão, na dicção do § 3º, do art. 98, 

do NCPC.

 Mas, deixo de condená-la em honorários advocatícios, considerando a 

inexistência de citação do polo passivo.

Após o trânsito em julgado, o que deverá ser certificado, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações necessárias.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Em razão do reduzido número de servidores desta unidade judicial, 

sirva-se cópia da presente sentença como MANDADO e CARTA 

PRECATÓRIA, caso seja necessário.

Cumpra-se.
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Decisão prolatada às 21h42 do dia 13/12/2017, dada a urgência que o 

caso requer por prioridade legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 55999 Nr: 812-90.2017.811.0090

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OLIVEIRA SOUSA ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO 

GROSSO , TATIANE COVATTI DOERNER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGIS RODRIGUES RIBEIRO - 

OAB:4936

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, INDEFIRO a gratuidade da justiça por não ter a parte 

autora comprovado a hipossuficiência financeira, nos termos dos arts. 99, 

§ 2º, do NCPC e 456 da CNGC. IV - DISPOSIÇÕES FINAISIntime-se a parte 

autora, por meio de seu advogado, para que proceda ao recolhimento das 

custas e taxas judiciais, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de extinção 

do feito, nos termos do art. 456, § 1º, da CNGC, o que impede, por ora, a 

apreciação dos pedidos de tutela de urgência.Decorrido o prazo sem 

manifestação, certifique-se.Após, venham-me os autos conclusos. 

Cumpra-se COM URGÊNCIA.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 57936 Nr: 1845-18.2017.811.0090

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSEFA PATRICIA DE MEDEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEUMA TEREZINHA CIELO 

MANICA - OAB:3508

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Malgrado a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência 

juntada pela parte autora abaixo da procuração, verifica-se que tal 

documento sozinho não é suficiente para comprovar sua hipossuficiência 

(fls. 200/201 - Ref: 8).

Assim, intime-se-a novamente para juntar cópia da carteira de 

trabalho/holerite, extrato de movimentação de conta bancária dos últimos 

03 (três) meses ou declaração atualizada do imposto de renda (IRPF), a 

fim de se aferir eventual hipossuficiência. Ressalte-se que as cópias da 

carteira de trabalho devem englobar as páginas referentes aos possíveis 

registros de trabalho.

Sem a comprovação, deverá a parte autora promover o recolhimento das 

custas processuais no prazo acima assinalado.

 Ressalta-se que o não atendimento das providências acima declinadas 

acarretará no indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo único, do NCPC).

 Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se.

 Após, voltem-me os autos conclusos.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 51719 Nr: 841-77.2016.811.0090

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CFDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JB, EB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAUDEMAR PEREIRA DA SILVA 

JUNIOR - OAB:9.415

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO ROGÉRIO DE OLIVEIRA 

- OAB:11.324/MT

 Vistos.

Certifique a zelosa Secretaria Judicial quanto a eventual decurso de prazo 

para o executado se manifestar acerca da penhora realizado nos autos.

Após, venham-me os autos conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 48851 Nr: 325-91.2015.811.0090

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: JRG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA ERCÍLIA COTRIM 

GARCIA STROPA - OAB:8048-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDINEY SERROU DOS 

SANTOS - OAB:0, ELSON CRISTÓVÃO ROCHA - OAB:17811-O/MT

 Vistos.

Dê-se vista dos autos ao Ministério Público para manifestar acerca da 

petição de fls. 218/225 - Ref: 133.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 58528 Nr: 2109-35.2017.811.0090

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DDJDSS, LEDSS, AEDSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FTDAF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Eduardo Martins Jacob 

Filho - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CALZOLARI - 

OAB:OAB/MT 21254/O

 Vistos.

Ante o pedido de declínio da nomeação do(a) defensor(a) dativo(a) Dr(a). 

Maria Ercília Cotrim Garcia Stropa (fl. 25 - Ref: ), REVOGO a nomeação.

 E diante da desativação da Defensoria Pública, veiculada pelo Ofício nº 

31/2017/DPE/MT, nomeio como defensor(a) dativo(a) do(a)(s) requerido(a)

(s), o(a) nobre causídico(a), Dr(a). Antonio Calzolari - OAB/MT nº 

21254/O, cuja verba honorária será fixada ao final do processo.

Intime-se pessoalmente o(a) mencionado(a) defensor(a), sobre o teor da 

nomeação.

Em razão do reduzido número de servidores desta unidade judicial, 

sirva-se cópia do presente despacho como OFÍCIO, MANDADO e CARTA 

PRECATÓRIA, se for necessário.

Cumpra-se.

Comarca de Nova Monte Verde

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 73544 Nr: 958-31.2017.811.0091

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Comarca de Marilia/SP - 1ª Vara Criminal, Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alcides Spressão Júnior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nícolas Massaharu Ishitani - 

OAB:15.285

 Vistos, etc. Considerando que o autor do fato, nem o respectivo patrono 

foram intimados, redesigno audiência para o dia 19 de dezembro, às 13h. 

Cumpra-se, com urgência, expedindo-se o necessário, devendo o 

mandado ser cumprido, se for o caso, pelo oficial de justiça plantonista. A 

audiência encerrou-se às 18h15.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 74767 Nr: 803-93.2010.811.0084

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de João Batista Sousa Queiroz, Maria Raimunda 

de Sousa Teschi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Kist, Outros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thiago Alves de Souza Melo - 

OAB:13964/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Celso Carneiro 
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Junqueira - OAB:2215/MT

 Código 74767 – Autos n. 803-93.2010.811.0084

 Vistos, etc.

Chamo o feito à ordem.

 Verifico que a presente ação versa sobre direito real sobre bem imóvel.

O CPC estabelece que é competente o foro da situação da coisa nas 

ações envolvendo direitos reais sobre bens imóveis. Trata-se de regra de 

competência absoluta - forum rei sitae - (art. 47, §2º CPC).

Determina-se a competência no momento em que a demanda é ajuizada, 

assim considerada a data do registro ou da distribuição da petição inicial, 

sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito 

ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou 

alterarem a competência absoluta (arts. 43 e 312, CPC).

No caso vertente, as partes trouxeram aos autos documentos que 

demonstram que os imóveis objeto de litígio encontram-se registrados na 

comarca Apiacás/MT, portanto são situados naquela cidade. As 

informações contidas no registro público quanto a localização dos imóveis, 

gozam de fé pública e estão revestidas de presunção de veracidade.

 Por oportuno, verifico que a certidão do INTERMAT de fls. 376 tem o prazo 

validade de 90 (noventa) dias contados de sua da emissão.

Ademais, se o imóvel se achar situado em mais de um Estado, comarca, 

seção ou subseção judiciária, a competência territorial do juízo prevento 

estender-se-á sobre a totalidade do imóvel (art. 60 CPC).

Desta forma, revogo a decisão de fls.387/388 pelas razões acima 

expostas.

 Devolvam-se os autos ao juízo da comarca de Apiacás/MT.

Intimem-se. Cumpra-se com eficiência expedindo o necessário.

Nova Monte Verde, 12 de dezembro de 2017.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz Substituto

Comarca de Nova Ubiratã

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 64621 Nr: 1548-57.2017.811.0107

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEVAIR ROBERTO VITORINO, CARLOS 

ROBERTO VITORINO, ROSANI BAVIA VITORINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o presente feito para o fim 

de intimar a parte autora, via DJE para anexar aos autos cópia da matricula 

do imóvel, devendo ainda ser depositada a diligência do sr. Oficial de 

justiça para a realização da penhora, averbação, avaliação e intimação 

dos devedores da penhora, ou fornecer meios para tal. O pagamento 

deverá ser efetuado através de guia de diligência a ser emitida no site do 

TJMT, no link “Emissão de Guias Online”, na opção “Emissão de Guias de 

Diligência”tudo conforme certidão do oficial de justiça de ref .26

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 62878 Nr: 821-98.2017.811.0107

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VADEMILSO BADALOTTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO LODEA, ELSON LODEA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JARBAS LINDOMAR ROSA - 

OAB:9876/O, KARINA KASSYEEN SUZIN - OAB:21722/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMILÇON ALMEIDA 

GILARDE - OAB:7440/MT

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

056/2007/CGJ, intimo a parte requerida, na pessoa de seu advogado, via 

DJE, para que, querendo, se manifeste acerca da petição de ref. 50, no 

prazo de 05 dias. Nada mais.

Comarca de Novo São Joaquim

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 77775 Nr: 792-51.2017.811.0106

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vilmar Miguel de Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Douglas Rodrigues Martins - 

OAB:MT 19.909

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o presente processo a fim 

de intimar as Partes para que compareçam ao exame pericial designado 

para o dia 1/2/2018, às 9 horas, na Unidade Básica de Saúde Olímpio José 

Martins, localizada na Rua 13 de maio, s/nº, fundos da Setae, Bairro: 

Centro, Cidade: Novo São Joaquim-MT.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000188-73.2017.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

WANIR MARQUES DE FREITAS - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROYTTMEN PIRES DA SILVA OAB - MG111810 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSPORTADORA RAVANELLO LTDA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM DECISÃO Numero do 

Processo: 1000188-73.2017.8.11.0106 REQUERENTE: WANIR MARQUES 

DE FREITAS - ME REQUERIDO: TRANSPORTADORA RAVANELLO LTDA 

Vistos. Trata-se AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, proposta 

por WANIR MARQUES DE FREITAS –ME, em desfavor de 

TRANSPORTADORA RAVANELLO LTDA, todos qualificados. A requerente 

alega, em síntese, que foi surpreendida com restrição de crédito que lhe 

foi oposto junto ao Cartório de Protesto de Campinápolis/MT, cidade onde 

nunca realizou negócios. Informa que tais restrições feitas em seu crédito 

referem-se ao protesto no valor de R$ 203,65, referente ao Conhecimento 

de Frete Rodoviário nº 34.313, emissão 29/09/2017, já devidamente 

quitado em 17/11/2017. O título foi protestado na cidade de 

Campinápolis-MT, embora a autora tenha sua sede na cidade de Novo São 

Joaquim-MT. Pede, em sede de tutela provisória, que a empresa requerida 

retire o nome do requerente do banco de dados do Serviço de Proteção ao 

Crédito – SPC e seus respectivos congêneres e Cartório de Protesto de 

Campinápolis-MT. Ao final, pede a condenação da ré em danos morais. 

Passo à análise do pedido de tutela provisória. Pela sistemática atual do 

Código de Processo Civil tem-se que a tutela provisória poderá ser 

concedida nas modalidades urgência e evidência. Dispõe o art. 300 do 

CPC que “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos 

que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo”. No caso, a probabilidade do direito emerge da 

própria declaração da autora, aliada à norma protetiva prevista no art. 6º 

do Código de Defesa do Consumidor – inversão do ônus da prova, na 

medida em que, tratando-se de prova negativa, inexistência de 

contrato/dívida, repousa sobre a requerida o dever de provar a 

veracidade dos fatos relatados na inicial. O perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo está no fato de que, caso a situação do 

protesto indevido perdure, estará à requerente sujeita a constantes 

prejuízos financeiros e de abalo moral, sendo imperiosa a retira antecipada 

do protesto sob pena de perda gradual e progressiva da efetividade do 

provimento. Sendo assim, preenchidos os requisitos legais, nos termos do 

artigo 300 do Código de Processo Civil, DEFIRO o pedido de tutela 

provisória e DETERMINO à empresa ré que providencie, no prazo de 05 

(cinco) dias a contar da intimação, a RETIRADA do PROTESTO efetuado 
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no nome da requerente, referente aos valores de: R$ 203,65 (duzentos e 

três e sessenta e cinco centavos), discutido nestes autos, bem como se 

ABSTENHA de inserir o nome da requerente ao Serviço de Proteção ao 

Crédito, até julgamento final do processo ou alteração das circunstâncias 

fáticas que justificaram o presente provimento, em atenção à cláusula 

rebus sic standibus. Em caso de descumprimento, FIXO multa diária no 

valor de R$ 100,00 (cem reais), até o limite de R$10.000,00 (dez mil reais). 

DESIGNE-SE audiência de tentativa de conciliação conforme pauta da 

conciliadora. Caso esta já tenha sido designada, INTIMEM-SE as partes 

para que a ela compareçam. CITE-SE o (a) requerido (a) INTIMANDO-O do 

inteiro teor da inicial e da audiência designada, com a advertência de que o 

não comparecimento implicará em confissão e revelia, nos termos do art. 

20 da Lei nº 9.099/95. INTIME-SE a parte autora do teor da presente 

decisão e da audiência designada, cientificando-a de que a ausência 

injustificada ensejará a extinção do processo e condenação nas custas 

processuais, conforme prevê o art. 51, inciso I, parágrafo 2º da Lei nº 

9.099/95. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. De Campinápolis para 

Novo São Joaquim/MT, 13 de dezembro de 2017. Ítalo Osvaldo Alves da 

Silva Juiz Substituto em substituição legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000190-43.2017.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

P. H. A. L. (REQUERENTE)

DEGMAR MARIA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROYTTMEN PIRES DA SILVA OAB - MG111810 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM DESPACHO Numero do 

Processo: 1000190-43.2017.8.11.0106 REQUERENTE: PAULO HENRIQUE 

ALCIDES LIMA, DEGMAR MARIA LIMA REQUERIDO: SEGURADORA LIDER 

DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos. Trata-se de AÇÃO 

DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATORIO DPVAT, proposta por PAULO 

HENRIQUE ALCIDES LIMA, representado por sua mãe Sra. DEGMAR 

MARIA LIMA em face do SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A. Audiência de conciliação já designada, conforme 

pauta da conciliadora. Caso a parte requerida não tenha interesse na 

referida audiência deve se manifestar com antecedência mínima de 10 

(dez) dias, nos termos do art. 334, § 5º do NCPC. CITE-SE o (a) réu e 

INTIME-O do inteiro teor da inicial e da audiência designada para, 

querendo, apresentar resposta no prazo e forma legais (CPC, art. 335), 

alertando-o de que a inércia importará em decretação de revelia, nos 

termos do art. 20 da Lei nº 9.099/95. INTIME-SE o (a) autor (a), 

cientificando-o (a) de que a ausência injustificada na audiência ensejará a 

extinção do processo e condenação nas custas processuais (art. 51, 

inciso I, parágrafo 2º da Lei nº 9.099/95). CUMPRA-SE. De 

Campinápolis/MT para Novo São Joaquim/MT, 13 de dezembro de 2017. 

Ìtalo Osvaldo Alves da Silva Juiz Substituto em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000191-28.2017.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

KENEDES FERREIRA ROQUE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIAO NORTE DO PARANA DE ENSINO LTDA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM DECISÃO Numero do 

Processo: 1000191-28.2017.8.11.0106 REQUERENTE: KENEDES FERREIRA 

ROQUE REQUERIDO: UNIAO NORTE DO PARANA DE ENSINO LTDA Vistos. 

Trata-se de AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS COM PEDIDO DE LIMINAR, proposta por KENEDES 

FERREIRA ROQUE, em desfavor de UNIVERSIDADE NORTE DO PARANÁ 

DE ENSINO - UNOPAR, ambos já devidamente qualificados. O requerente 

alega que está sofrendo cobranças indevidas por parte da empresa 

requerida referente ao débito de R$ 492,00 supostamente gerados pelos 

contratos n° 141633753, 148531680 e 149238677 o que resultou na 

indevida inserção de seu nome do cadastro de inadimplentes do 

SPC/SERASA/SCPC. Informa que prestou vestibular em 2015, e que fez 

somente a inscrição para realizar uma prova de redação, que era 

necessária para avaliar sua entrada na faculdade. Alega que a empresa 

requerida se utilizou do pagamento da inscrição do requerente para gerar 

uma matrícula automática sem que tivesse sido manifestada de forma 

escrita à intenção do autor de frequentar o curso. Assim, gerando débitos 

junto à faculdade como se o requerente estivesse cursando ensino 

superior, negativando o nome junto ao SPC/SERASA. Em sede de tutela 

provisória pede a retirada de seu nome do cadastro de maus pagadores e 

a suspensão da cobrança. Passo à análise do pedido de tutela provisória. 

Pela sistemática atual do Código de Processo Civil tem-se que a tutela 

provisória poderá ser concedida nas modalidades urgência e evidência. 

Dispõe o art. 300 do CPC que “A tutela de urgência será concedida 

quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No caso, a 

probabilidade do direito emerge da própria declaração do autor, aliada à 

norma protetiva prevista no art. 6º do Código de Defesa do Consumidor – 

inversão do ônus da prova, na medida em que, tratando-se de prova 

negativa, inexistência de contrato, repousa sobre a requerida o dever de 

provar a veracidade dos fatos relatados na inicial. O perigo de dano ou o 

risco ao resultado útil do processo, por sua vez, decorre do prejuízo 

constante sofrido pelo autor que necessita do crédito para facilitar a sua 

vida e de sua família, trazer mais conforto, carecendo de tal crédito para 

suas compras diárias, colocando em perigo sua própria subsistência. 

Pelos argumentos expostos, DEFIRO o pedido de tutela provisória e 

DETERMINO à empresa ré que providencie, no prazo de 05 (cinco) dias a 

contar da intimação, EXCLUA o nome do requerente dos órgãos de 

proteção ao crédito referente ao débito no valor de R$ 492,00 

(quatrocentos e noventa e dois reais), contratos de números 141633753, 

148531680 e 149238677, discutido nestes autos, até julgamento final do 

processo ou alteração das circunstâncias fáticas que justificaram o 

presente provimento, em atenção à cláusula rebus sic standibus. Em caso 

de descumprimento, FIXO multa diária no valor de R$ 100,00 (cem reais), 

até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Audiência de conciliação se 

encontra designada (evento nº 13876270), conforme pauta do conciliador. 

CITE-SE o (a) réu e INTIME-O do inteiro teor da inicial, da decisão supra e 

da audiência a ser designada, com advertência de que o não 

comparecimento implicará em confissão e revelia (art. 20 da Lei nº 

9.099/95). INTIME-SE o (a) autor (a), cientificando-o (a) de que a ausência 

injustificada na audiência ensejará a extinção do processo e condenação 

nas custas processuais (art. 51, inciso I, parágrafo 2º da Lei nº 9.099/95). 

CUMPRA-SE expedindo o necessário. Ítalo Osvaldo Alves da Silva Juiz 

Substituto em substituição legal

Comarca de Paranaita

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 77880 Nr: 3135-53.2017.811.0095

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Empresa da Energia São Manoel S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa de Pequenos Mineradores de 

Ouro e Pedras Preciosas de Alta Floresta e outros Municípios 

(COOPERALFA), Darcy Winter , Demais Pessoas Indeterminadas que se 

encontrarem no local

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE DOS SANTOS 

PEREIRA VECCHIO - OAB:12049

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do provimento nº41/2016-CGJ, impulsiono os autos, com a 

finalidade de intimar o advogado da parte requerente/exequente, para 

pagamento da segunda diligência cumprida pelo oficial de justiça, 

conforme certidão de ref. 33, no valor de: R$224,90 (duzentos e vinte e 

quatro reais e noventa centavos), pois o endereço descrito para o 

cumprimento do mandado fica a 70 (setenta) quilômetros (ida e volta), na 

Balsa do Rio Teles Pires, localizada na zona rural desta Comarca (A QUAL 

NÃO É ATENDIDA PELOS SERVIÇOS POSTAIS DOS CORREIOS/ECT), e a 
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Portaria nº026/2014/DF, determina que a citação/intimação/penhora 

realizada via mandado, por oficial de justiça, será remunerada pelo valor 

de R$2,45 (dois reais e quarenta e cinco centavos), por quilômetro rodado 

(ida e volta), se for na zona rural desta Comarca, acrescidos de 

R$53,40(cinquenta e três reais), referentes a Tabela "O" do Provimento 

nº42/2013-CGJ - DADOS PARA EMISSÃO DE GUIA DE DILIGÊNCIA: 

através de guia a ser emitida no site do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br), basta selecionar o menu Serviços na barra superior, 

escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve selecionar o tópico 

Emissão de Guia de Diligência. - (Provimento nº07/2017/PRES), no prazo 

de 15 (quinze) dias.

É o que me cumpre certificar.

Marcos Rodrigo Simon

Gestor Judiciário Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 74013 Nr: 975-55.2017.811.0095

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BC, PAAC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELOIR DELA JUSTINA - 

OAB:21973/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marciano Rocha dos Santos 

- OAB:12692-B

 Nos termos do provimento nº41/2016-CGJ, impulsiono os autos com a 

finalidade de intimar a pate requerente, para requerer o que entender de 

direito, no prazo de 10 (dez) dias, conforme decisão de ref. 31.

É o que me cumpre.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 64978 Nr: 1366-15.2014.811.0095

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALOISIO APARECIDO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Paula Carvalho Martins e 

Silva - OAB:11206-B/MT, José Renato Salicio Fabiano - OAB:MT 

nº14.474-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Devidamente intimada por intermédio do seu patrono, a parte autora não se 

manifestou no feito para iniciar o cumprimento de sentença, conforme 

certidão de fl. 129.

Desta feita, remetam-se os autos ao arquivo, com as baixas e anotações 

necessárias.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 66999 Nr: 957-05.2015.811.0095

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ ARAGON GONÇALES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juliano Ricardo Schavaren - 

OAB:MT nº16592-N

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ante a certidão de óbito juntada à fl. 109, DETERMINO a suspensão do 

presente feito, com fundamento no artigo 313,I, CPC.

INTIME-SE o espólio do falecido, sucessor ou herdeiro para, no prazo de 

15 (quinze) dias, manifestarem interesse na sucessão processual e 

procederem a habilitação devida, sob pena de extinção do feito.

Com a habilitação, INTIME-SE a parte a autarquia requerida para, no prazo 

de 10 (dez) dias, pronunciar sobre a habilitação, com fundamento no 

artigo 690 do CPC, consignando que a impugnação deverá ser limitada à 

alegação de ausência de qualidade de sucessor e após, façam-me os 

autos conclusos.

Intimem-se.

 Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 64184 Nr: 932-26.2014.811.0095

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IZÉLIA SAGGIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Paula Carvalho Martins e 

Silva - OAB:11206-B/MT, José Renato Salicio Fabiano - OAB:MT 

nº14.474-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

INTIME-SE pessoalmente a parte autora, no prazo de 05 (cinco) dias, para 

dar prosseguimento no feito, sob pena de extinção.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 65174 Nr: 63-29.2015.811.0095

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Manoel Joao Lemes da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Paula Carvalho Martins e 

Silva - OAB:11206-B/MT, José Renato Salicio Fabiano - OAB:MT 

nº14.474-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

INTIME-SE pessoalmente a parte autora, no prazo de 05 (cinco) dias, em 

termos de prosseguimento do feito, sob pena de arquivamento.

Às providências. Cumpra-se.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000226-21.2017.8.11.0095

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA DA CRUZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELSO SALES JUNIOR OAB - MT0011111A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIA APARECIDA DA SILVA 62302116100 (RÉU)

 

CERTIDÃO Certifico que, nesta data, intimo a parte requerente, através 

do(a) advogado(a) com procuração nos autos, da data de audiência de 

conciliação, designada para o dia 19/02/2018, às 10h. Certifico ainda que, 

intimo o(a) advogado(a) a fazer com que a parte compareça ao ato, ou 

para no prazo de 05 (cinco) dias antes da data da audiência solicitar sua 

intimação. Erevelto Fernando Eberhardt Brachtvogel Técnico Judiciário 

Matrícula 11.370

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000282-54.2017.8.11.0095

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA FERNANDA MORAES OAB - MT0021109A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AMERICEL S/A (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO Certifico que, nesta data, intimo a parte requerente, através 

do(a) advogado(a) com procuração nos autos, da data de audiência de 

conciliação, designada para o dia 19/02/2018, às 10h20min. Certifico ainda 

que, intimo o(a) advogado(a) a fazer com que a parte compareça ao ato, 

ou para no prazo de 05 (cinco) dias antes da data da audiência solicitar 

sua intimação. Erevelto Fernando Eberhardt Brachtvogel Técnico Judiciário 

Matrícula 11.370
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000283-39.2017.8.11.0095

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNA GUIMARAES PACHECO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA FERNANDA MORAES OAB - MT0021109A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO Certifico que, nesta data, intimo a parte requerente, através 

do(a) advogado(a) com procuração nos autos, da data de audiência de 

conciliação, designada para o dia 19/02/2018, às 10h40min. Certifico ainda 

que, intimo o(a) advogado(a) a fazer com que a parte compareça ao ato, 

ou para no prazo de 05 (cinco) dias antes da data da audiência solicitar 

sua intimação. Erevelto Fernando Eberhardt Brachtvogel Técnico Judiciário 

Matrícula 11.370

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000250-49.2017.8.11.0095

Parte(s) Polo Ativo:

CODEPAR COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS AUGUSTO CUISSI OAB - MT0014430S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DOMINGOS RIBEIRO FERRAZ (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO Certifico que, nesta data, intimo a parte requerente, através 

do(a) advogado(a) com procuração nos autos, da data de audiência de 

conciliação, designada para o dia 19/02/2018, às 09h20min. Certifico ainda 

que, intimo o(a) advogado(a) a fazer com que a parte compareça ao ato, 

ou para no prazo de 05 (cinco) dias antes da data da audiência solicitar 

sua intimação. Erevelto Fernando Eberhardt Brachtvogel Técnico Judiciário 

Matrícula 11.370

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000244-42.2017.8.11.0095

Parte(s) Polo Ativo:

CODEPAR COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS AUGUSTO CUISSI OAB - MT0014430S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BERENICE SILVEIRA PRATES (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO Certifico que, nesta data, intimo a parte requerente, através 

do(a) advogado(a) com procuração nos autos, da data de audiência de 

conciliação, designada para o dia 19/02/2018, às 09h40min. Certifico ainda 

que, intimo o(a) advogado(a) a fazer com que a parte compareça ao ato, 

ou para no prazo de 05 (cinco) dias antes da data da audiência solicitar 

sua intimação. Erevelto Fernando Eberhardt Brachtvogel Técnico Judiciário 

Matrícula 11.370

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000146-57.2017.8.11.0095

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA FERNANDA MORAES OAB - MT0021109A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AMERICEL S/A (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO Certifico que, nesta data, intimo a parte requerente, através 

do(a) advogado(a) com procuração nos autos, da data de audiência de 

conciliação, designada para o dia 26/02/2018, às 08h. Certifico ainda que, 

intimo o(a) advogado(a) a fazer com que a parte compareça ao ato, ou 

para no prazo de 05 (cinco) dias antes da data da audiência solicitar sua 

intimação. Erevelto Fernando Eberhardt Brachtvogel Técnico Judiciário 

Matrícula 11.370

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000209-82.2017.8.11.0095

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDO AGOSTINHO DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA FERNANDA MORAES OAB - MT0021109A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO Certifico que, nesta data, intimo a parte requerente, através 

do(a) advogado(a) com procuração nos autos, da data de audiência de 

conciliação, designada para o dia 26/02/2018, às 08h20. Certifico ainda 

que, intimo o(a) advogado(a) a fazer com que a parte compareça ao ato, 

ou para no prazo de 05 (cinco) dias antes da data da audiência solicitar 

sua intimação. Erevelto Fernando Eberhardt Brachtvogel Técnico Judiciário 

Matrícula 11.370

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000210-67.2017.8.11.0095

Parte(s) Polo Ativo:

ARLEY FELIX (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA FERNANDA MORAES OAB - MT0021109A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO Certifico que, nesta data, intimo a parte requerente, através 

do(a) advogado(a) com procuração nos autos, da data de audiência de 

conciliação, designada para o dia 26/02/2018, às 08h40. Certifico ainda 

que, intimo o(a) advogado(a) a fazer com que a parte compareça ao ato, 

ou para no prazo de 05 (cinco) dias antes da data da audiência solicitar 

sua intimação. Erevelto Fernando Eberhardt Brachtvogel Técnico Judiciário 

Matrícula 11.370

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000211-52.2017.8.11.0095

Parte(s) Polo Ativo:

AILTON SILVA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA FERNANDA MORAES OAB - MT0021109A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO Certifico que, nesta data, intimo a parte requerente, através 

do(a) advogado(a) com procuração nos autos, da data de audiência de 

conciliação, designada para o dia 26/02/2018, às 09h. Certifico ainda que, 

intimo o(a) advogado(a) a fazer com que a parte compareça ao ato, ou 

para no prazo de 05 (cinco) dias antes da data da audiência solicitar sua 

intimação. Erevelto Fernando Eberhardt Brachtvogel Técnico Judiciário 

Matrícula 11.370

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000212-37.2017.8.11.0095

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO OLIBONI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA FERNANDA MORAES OAB - MT0021109A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO Certifico que, nesta data, intimo a parte requerente, através 

do(a) advogado(a) com procuração nos autos, da data de audiência de 

conciliação, designada para o dia 26/02/2018, às 09h20. Certifico ainda 

que, intimo o(a) advogado(a) a fazer com que a parte compareça ao ato, 

ou para no prazo de 05 (cinco) dias antes da data da audiência solicitar 

sua intimação. Erevelto Fernando Eberhardt Brachtvogel Técnico Judiciário 

Matrícula 11.370

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000284-24.2017.8.11.0095

Parte(s) Polo Ativo:

GILMAR PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA FERNANDA MORAES OAB - MT0021109A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO Certifico que, nesta data, intimo a parte requerente, através 
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do(a) advogado(a) com procuração nos autos, da data de audiência de 

conciliação, designada para o dia 26/02/2018, às 09h40. Certifico ainda 

que, intimo o(a) advogado(a) a fazer com que a parte compareça ao ato, 

ou para no prazo de 05 (cinco) dias antes da data da audiência solicitar 

sua intimação. Erevelto Fernando Eberhardt Brachtvogel Técnico Judiciário 

Matrícula 11.370

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000246-12.2017.8.11.0095

Parte(s) Polo Ativo:

CODEPAR COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS AUGUSTO CUISSI OAB - MT0014430S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DANGELO MARCIO DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO Certifico que, nesta data, intimo a parte requerente, através 

do(a) advogado(a) com procuração nos autos, da data de audiência de 

conciliação, designada para o dia 26/02/2018, às 10h. Certifico ainda que, 

intimo o(a) advogado(a) a fazer com que a parte compareça ao ato, ou 

para no prazo de 05 (cinco) dias antes da data da audiência solicitar sua 

intimação. Erevelto Fernando Eberhardt Brachtvogel Técnico Judiciário 

Matrícula 11.370

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000146-57.2017.8.11.0095

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA FERNANDA MORAES OAB - MT0021109A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AMERICEL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANTONIO FABIO DA SILVA MARQUEZINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PARANAÍTA DECISÃO Numero do Processo: 

1000146-57.2017.8.11.0095 REQUERENTE: REQUERENTE: ANA PAULA DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: REQUERIDO: AMERICEL S/A Vistos. Recebo a 

inicial, eis que presentes os requisitos dos artigos 319 e 320 do CPC, e art. 

14, Lei 9.099/95, bem como inexistentes as hipóteses do art. 330 do CPC. 

Quanto ao pedido liminar, a plausibilidade jurídica do pedido reside nas 

alegações da parte autora de que desconhece o débito que originou a 

negativação. Com efeito, não é plausível compelir a parte autora a produzir 

prova negativa, principalmente porque, na condição de consumidor, tem a 

facilitação da defesa de seus direitos. Além disso, o periculum in mora 

revela-se pelos efeitos danosos decorrentes da restrição de crédito, 

tendo em vista que a inscrição em rol de devedores impede ou dificulta a 

concessão de crédito. Nesse contexto, mostra-se adequado, enquanto se 

discute judicialmente a existência ou não do débito, que seja eliminada a 

negativação, haja vista os graves prejuízos que a medida pode ensejar. 

Ademais, não se vislumbra perigo de irreversibilidade do provimento 

antecipado, pois caso se constate, após o contraditório, o ingresso de 

prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do afirmado direito da 

parte autora, poderá ser revista a tutela de urgência concedida, na forma 

do artigo 296 do Código de Processo Civil, sem prejuízo de imposição da 

respectiva responsabilização da parte por litigância de má-fé, como no 

caso de alteração da verdade dos fatos. Posto isso, defiro o pedido de 

liminar, para determinar que a parte ré elimine a negativação, em 48 horas, 

sob pena de multa no importe de R$ 500,00 diários, até o limite 30 dias. 

Inverto o ônus probandi, determinando que a requerida prove o fato 

positivo da relação jurídica material, alegada inexistente; Sessão de 

conciliação já designada automaticamente; Cite-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Paranaíta - MT - 06 de outubro de 2017. Antônio Fábio da Silva Marquezini 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000302-45.2017.8.11.0095

Parte(s) Polo Ativo:

INES CAMARGO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA FERNANDA MORAES OAB - MT0021109A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PARANAÍTA DECISÃO Numero do Processo: 

1000302-45.2017.8.11.0095 REQUERENTE: REQUERENTE: INES 

CAMARGO DE OLIVEIRA REQUERIDO: REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. 

Recebo a inicial, eis que presentes os requisitos dos artigos 319 e 320 do 

CPC, e art. 14, Lei 9.099/95, bem como inexistentes as hipóteses do art. 

330 do CPC. Quanto ao pedido liminar, a plausibilidade jurídica do pedido 

reside nas alegações da parte autora de que desconhece o débito que 

originou a negativação. Com efeito, não é plausível compelir a parte autora 

a produzir prova negativa, principalmente porque, na condição de 

consumidor, tem a facilitação da defesa de seus direitos. Além disso, o 

periculum in mora revela-se pelos efeitos danosos decorrentes da 

restrição de crédito, tendo em vista que a inscrição em rol de devedores 

impede ou dificulta a concessão de crédito. Nesse contexto, mostra-se 

adequado, enquanto se discute judicialmente a existência ou não do 

débito, que seja eliminada a negativação, haja vista os graves prejuízos 

que a medida pode ensejar. Ademais, não se vislumbra perigo de 

irreversibilidade do provimento antecipado, pois caso se constate, após o 

contraditório, o ingresso de prova de fato impeditivo, modificativo ou 

extintivo do afirmado direito da parte autora, poderá ser revista a tutela de 

urgência concedida, na forma do artigo 296 do Código de Processo Civil, 

sem prejuízo de imposição da respectiva responsabilização da parte por 

litigância de má-fé, como no caso de alteração da verdade dos fatos. 

Posto isso, defiro o pedido de liminar, para determinar que a parte ré 

elimine a negativação, em 48 horas, sob pena de multa no importe de R$ 

500,00 diários, até o limite 30 dias. Inverto o ônus probandi, determinando 

que a requerida prove o fato positivo da relação jurídica material, alegada 

inexistente; Designe-se sessão de conciliação não não tenha sido 

designada automaticamente; Cite-se. Intimem-se. Cumpra-se. de Alta 

Floresta para Paranaíta - MT - 15 de dezembro de 2017. Janaína Rebucci 

Dezanetti Juíza de Direito em Substituição Legal

Comarca de Pedra Preta

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 11614 Nr: 1146-23.2006.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adriana Medina Carneiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Allan Vitor Sousa da Mata - 

OAB:15698

 INTIMAÇÃO do(a) Advogado(a)do Réu, para que no prazo legal apresente 

os memoriais finais por escrito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 58743 Nr: 2366-07.2016.811.0022

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Sul de Mato Grosso - Sicredi MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Danilo Araújo Tramarim de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Santos de Resende - 

OAB:MT/6358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento n. 056/07-CGJ, impulsiono 

o feito para:

1- INTIMAÇÃO do(a) Advogado(a) da Parte Autora, para que no prazo de 

05 (cinco) dias, efetue o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, 

para desentramento domandado de busca e apreensão, devendo emitir a 

guia pelo Sistema de Diligência no site www.tjmt.jus.br, encaminhando o 
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comprovante de pagamento aos autos para posterior juntada.

2- Após com o depósito, proceda com o desentranhamento do mandado 

para o devido cumprimento.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 40766 Nr: 516-54.2012.811.0022

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ivanete Alexandre da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes Julio Tomaz - Proc de 

MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Arionaldo Madeira Costa - 

OAB:MT/13.075

 Nos termos da legislação vigente e Provimento n. 056/07-CGJ, impulsiono 

o feito intimando as partes para que no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestem-se sobre o laudo de avaliação fls: 82/83.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 42833 Nr: 1079-14.2013.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adelino Noel do Nascimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alex Roece Onassis - 

OAB:MT/17.933, Olavo Claudio Luvian de Souza - OAB:16.715/A, 

Reynaldo Oliveira Ruy - OAB:MT/13.895

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do(a) Advogado(a) da Parte Autora, para que no prazo legal, 

apresente perante esta Secretaria, as Contrarrazões do Recurso de 

Apelação de fls. 105/107.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 43094 Nr: 1327-77.2013.811.0022

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edileuza da Costa Izidoro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Dall ' Agnol Finato 

- OAB:10.084

 Nos termos da legislação vigente e Provimento n. 052/07-CGJ, impulsiono 

o feito intimando o defensor do réu, para que no prazo legal, apresente 

suas alegações finais sob forma de memoriais escritos nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 44367 Nr: 388-63.2014.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francisco Cesar Theodoro, Emiliana Rocha Theodoro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jacqueline Magalhães 

Gonçalves - OAB:17420, Nilson Novaes Porto - OAB:MT 20487/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento n. 056/07-CGJ, impulsiono 

o feito intimando o patrono da parte autora, para que no prazo de 10 (dez) 

dias, manifeste-se acerca do laudo pericial de fls. 75.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 7298 Nr: 68-28.2005.811.0022

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Sul de Mato Grosso - Sicredi MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Júlio César Ribeiro, Mario da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Duilio Piato Júnior - 

OAB:3.719/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Faustino Neto - 

OAB:MT/10.364-A

 Nos termos da legislação vigente e Provimento n. 056/07-CGJ, impulsiono 

o feito intimando o patrono do autor, para que no prazo de 05 (cinco) dias, 

dê andamento ao feito, requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 11771 Nr: 1306-48.2006.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAdO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Faustino Neto - 

OAB:MT/10.364-A

 INTIMAÇÃO DO DEFENSOR DO RÉU, da Decisão de fls. 273, a seguir 

transcrito: Vistos etc. O v. acórdão juntado à fls. 257/272 destes autos 

julgou procedente a revisão criminal proposta pelo réu Décio Alves de 

Oliveira, em que entendeu pela nulidade dos atos processuais desde o 

momento da defesa prévia, oportunizando o réu ao pleno exercício de 

defesa. Diante desta decisão, intime-se o Dr. João Faustino Neto, 

advogado do réu, para apresentar defesa prévia, nos termos do artigo 

396 e seguintes do Código de Processo Penal. Ademais, intime-se o réu 

das medidas cautelares impostas à fls. 267. Por fim, insta informar que foi 

encaminhado o v. acórdão à Quarta Vara Criminal da Comarca de 

Rondonópolis para instruir os autos de execução penal do réu 

supracitado, para conhecimento e providências, conforme fls. 255. Ás 

providências cumpra-se. Pedra Preta-MT, 08 de dezembro de 2017. Márcio 

Rogério Martins, Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 13741 Nr: 1458-62.2007.811.0022

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gaplan Administradora de Bens Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leme & Pereira Ltda - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rene Paschoal Liberatore - 

OAB:36290, Wagner Max Tavares dos Santos Silva - OAB:MT/15472

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/07, impulsiono o feito 

intimando o patrono do autor, para que no prazo de 05 (cinco) dias 

manifeste sobre a certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça de fls. 

198/199.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 18628 Nr: 1595-39.2010.811.0022

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nobuo Miyashita

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mauro Oscar Tafner

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Aparecido Alves Pinto - 

OAB:4.738, Luiz Eduardo Lopes Jr - OAB:OAB/MT 13.879, Rafael 

Augusto de Barros Correa - OAB:14271

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Saul Ferreira de Paula - 

OAB:37455/MG, Thiago Ferreira de Paula - OAB:114962/MG

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 056/07-CGJ, impulsiono 

o feito intimando o(s) patrono(s) do executado da indisponibilidade do ativo 

bloqueado via BacenJud conforme fls. 201/203, no valor total de R$ 

66.173,71 (sessenta e seis mil e cento e setenta e três reais e setenta e 

um centavos), para, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias, alegue as 

matérias de defesa elencadas no artigo 854, § 3º, do CPC, consignando 

as advertências do § 4º do mesmo artigo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 43603 Nr: 1769-43.2013.811.0022

 AÇÃO: Tutela e Curatela - Nomeação->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Voluntária->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: Divina Pereira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Givanildo Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Suely Rodrigues - 

OAB:MT/16.486

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Suely Rodrigues - 

OAB:MT/16.486

 Nos termos da legislação vigente e Provimento n. 056/07-CGJ, impulsiono 

o feito intimando o patrono das partes, para que no prazo de 10 (dez) 

dias, manifeste-se quanto ao laudo pericial de fls. 58/59.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 43787 Nr: 1896-78.2013.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João dos Reis de Araujo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Genia Pontes da Silva de Paula 

- OAB:MT/8.611

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento n. 056/07-CGJ, impulsiono 

o feito intimando o patrono da parte autora, para que no prazo de 10 (dez) 

dias, manifeste-se acerca do laudo pericial de fls. 58/59.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 43903 Nr: 77-72.2014.811.0022

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudete Rezende de Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:MT/16.691/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/07, impulsiono o feito 

intimando o patrono do autor, para que no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifeste sobre a certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça fls. 83/84.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 65376 Nr: 2800-59.2017.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marli Rodrigues da Silva Araújo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Denise Rodeguer - OAB:291039

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de ação de reestabelecimento de auxílio-doença com conversão 

em aposentadoria por invalidez ou auxílio acidente c/c pedido de tutela de 

urgência ajuizada por Marli Rodrigues da Silva Araújo em face do Instituto 

Nacional de Seguro Social – INSS, devidamente qualificado nos autos 

sustentando, em breve sintaxe, que estão preenchidos os requisitos 

legais, e por isso, requerendo a concessão do benefício.

Com a inicial vieram os documentos de fls.25-78.

Vieram-me os autos conclusos.

Eis o Relatório.

Fundamento e Decido.

Inicialmente, DEFIRO o pedido do benefício da assistência judiciária gratuita 

requerida na inicial, com fulcro no artigo 98, “caput”, do Código de 

Processo Civil.

Preenchidos os requisitos legais, forte na competência excepcional do § 

3º do artigo 109 da Carta Maior, recebo a presente exordial no rito comum, 

adequado ao processamento de todos os pedidos.

No tocante ao pedido da antecipação da tutela para o recebimento do 

benefício previdenciário, necessária a verificação dos requisitos 

constantes no artigo 300 do Código de Processo Civil, os quais passo a 

analisar.

 O artigo 300 do Código de Processo Civil, afirma que a tutela de urgência 

será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade 

do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Como se vê, a tutela de urgência, em caso de fundado receio de dano, 

caso destes autos, requer a comprovação (cumulada) de dois requisitos, 

a saber: I) a probabilidade do direito; e II) perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo.

In casu, a despeito das considerações lançadas na exordial, não pude 

divisar a presença concomitante dos pressupostos legais indispensáveis 

à concessão do reclamo antecipatório, apenas o pedido de antecipação 

de tutela, e por ora, não verifico a possibilidade de concessão da tutela de 

urgência, tendo em vista o perigo de irreversibilidade dos efeitos da 

decisão.

Ademais, o § 3º do artigo 300 do Código de Processo Civil não admite a 

concessão de tutela antecipada “(…) quando houver perigo de 

irreversibilidade dos efeitos da decisão.”, o que, na espécie, acaso 

concedido o reclamo antecipatório, redundará na proibição em questão.

Ante o Exposto, concluo inexistentes, por ora, os requisitos aptos a 

legitimar a concessão da medida pleiteada, razão pela qual indefiro o 

pedido da tutela de urgência.

Ademais, ante a necessidade de realização de perícia médica judicial nos 

autos, nomeio como médico perito o Dr. Diógenes Garrio Carvalho, CRM 

4142-MT, para a realização da perícia médica que será na Avenida 

Fernando Corrêa da Costa, Antigo Hospital Municipal em Pedra Preta-MT, 

onde deverá cumprir escrupulosamente o encargo que lhe foi cometido, 

independente de termo de compromisso, sob a fé do seu grau, conforme 

preceitua o artigo 466 do CPC.

Intimem-se as partes para apresentarem a esse juízo os quesitos para 

instruir a perícia médica no prazo de 05 (cinco) dias.

Após com a juntada dos quesitos das partes aos autos, intime-se o Doutor 

Perito para agendar data, hora e local para realização da perícia, com 

antecedência mínima de 15 (quinze) dias comunicar este Juízo, devendo 

informar ao Oficial de Justiça a fim de intimação das partes, para avaliar a 

existência da anomalia e ou enfermidade psíquica ou física, que determine 

sua incapacidade para o exercício de atividade laboral que lhe garanta a 

sobrevivência, instruindo o presente mandado com os quesitos 

formulados pelas partes, juntados aos autos.

Cientifique-se o perito que fica desde já arbitrado os honorários periciais 

no valor de R$ 300,00 (trezentos reais), observado os limites do artigo 6º 

da Resolução nº 127/2011 do Conselho Nacional de Justiça, sendo que o 

pagamento dos honorários efetuar-se-á conforme o artigo 9º da 

Resolução nº 127/2011 do Conselho Nacional de Justiça.

Ademais, com o agendamento da perícia juntado aos autos, intime-se a 

requerente que deverá se apresentar para perícia na data e local 

designado portando todos os seus exames.

Com a juntada do laudo pericial, intimem-se as partes para se 

manifestarem, no prazo de 10 (dez) dias, sucessivamente, iniciando-se 

pela autora.

Em havendo solicitação de esclarecimentos pelas partes, intime-se o 

expert para manifestar-se, no prazo de 10 (dez) dias.

Aportado aos autos o laudo pericial, providencie-se o pagamento do valor 

referente aos honorários do Sr. Perito, conforme dispõe o Sistema 

Informatizado de Pagamentos de Honorários da Justiça Federal (AJG/CJF).

Cite-se o requerido, para que no prazo legal, querendo, contestar a 

presente ação, consignadas às advertências do artigo 344 do Código de 

Processo Civil.

Após, contestada a ação, intime-se a parte requerente para impugná-la no 

prazo legal.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Às Providências.

Pedra Preta-MT, 27 de novembro de 2017.

 Márcio Rogério Martins

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 43689 Nr: 1825-76.2013.811.0022

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TMdS, AMdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Augusto Mathias de Oliveira - 

OAB:MT/16.451
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento n. 056/07-CGJ, impulsiono 

o feito intimando o patrono do autor para que no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifeste nos autos acerca da certidão de fls. 68/69.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000134-68.2017.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

N. BOVE C. LEAL E SILVA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KAIO RONNARO SILVA DIAS OAB - MT0022433A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRA PRETA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA CARTA DE INTIMAÇÃO PEDRA 

PRETA , 15 de dezembro de 2017. Senhor(a) Advogado do(a) 

EXEQUENTE: KAIO RONNARO SILVA DIAS - MT0022433A A presente 

carta, extraída dos autos da reclamação abaixo identificada, tem por 

finalidade a intimação de Vossa Senhoria para que no prazo legal de 05 

(cinco) dias manifestar nos autos sobre a certidão negativa do oficial de 

jus t iça ,  sob pena de  ex t inção do  fe i to .  Processo : 

1000134-68.2017.8.11.0022; Valor causa: R$ 6.130,32; Tipo: Cível; 

Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) Parte Autora: 

EXEQUENTE: N. BOVE C. LEAL E SILVA - ME Parte Ré: PEDRA PRETA 

COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP ADVERTÊNCIA(S): 1. Não 

comparecendo à audiência designada, poderá, de imediato, ser proferida 

sentença de extinção. OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

Atenciosamente, HELENA MARIA MACHADO Gestor(a) Judiciário(a) 

ASSINA POR ORDEM DO(A) MM(ª) JUIZ(A) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA E INFORMAÇÕES: RUA OSCAR 

SOARES, 443, CENTRO, PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 TELEFONE: 

(66) 34861197

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000139-90.2017.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO CESAR TRINDADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO GONCALVES DE MIRANDA NETO OAB - MT0014576A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAIDA BEATRIZ NUNES DE CARVALHO OAB - MG0096864A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA INTIMAÇÃO PEDRA PRETA , 15 de 

dezembro de 2017. O presente expediente tem por finalidade a intimação 

de vossa Senhoria, na qualidade de advogado da Parte Autora, para 

APRESENTAR IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO, no prazo legal de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção do feito. Nº DO PROCESSO: 

1000139-90.2017.8.11.0022 VALOR DA CAUSA: R$ 23.425,00 ESPÉCIE: 

PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) Advogado do(a) 

REQUERENTE: ANTONIO GONÇALVES DE MIRANDA NETO - MT0014576A 

OBSERVAÇÃO. O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9º 

DA LEI 11.419/2006. Atenciosamente. Gestor(a) Judiciário(a) 

ASSINATURA POR ORDEM DO(A) MM(ª) JUIZ(A) SEDE DO JUÍZO 

DEPRECANTE E INFORMAÇÕES: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PEDRA PRETA RUA OSCAR SOARES, 443, CENTRO, PEDRA PRETA - MT - 

CEP: 78795-000 (66) 34861197

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000139-90.2017.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO CESAR TRINDADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO GONCALVES DE MIRANDA NETO OAB - MT0014576A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAIDA BEATRIZ NUNES DE CARVALHO OAB - MG0096864A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA INTIMAÇÃO PEDRA PRETA , 15 de 

dezembro de 2017. O presente expediente tem por finalidade a intimação 

de vossa Senhoria, na qualidade de advogado da Parte Autora, para 

APRESENTAR IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO, no prazo legal de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção do feito. Nº DO PROCESSO: 

1000139-90.2017.8.11.0022 VALOR DA CAUSA: R$ 23.425,00 ESPÉCIE: 

PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) Advogado do(a) 

REQUERENTE: ANTONIO GONÇALVES DE MIRANDA NETO - MT0014576A 

OBSERVAÇÃO. O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9º 

DA LEI 11.419/2006. Atenciosamente. Gestor(a) Judiciário(a) 

ASSINATURA POR ORDEM DO(A) MM(ª) JUIZ(A) SEDE DO JUÍZO 

DEPRECANTE E INFORMAÇÕES: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PEDRA PRETA RUA OSCAR SOARES, 443, CENTRO, PEDRA PRETA - MT - 

CEP: 78795-000 (66) 34861197

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000089-64.2017.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

EVALDO GONCALVES COELHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA CARTA DE INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO PEDRA PRETA , 15 de dezembro de 2017. Senhor(a) 

Advogado do(a) REQUERENTE: LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR - 

MT0016625A A presente carta, extraída dos autos da reclamação abaixo 

identificada, tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala de audiência de 

conciliação de Pedra Preta Data: 07/03/2018 Hora: 13:30, juntamente com 

a parte autora, no endereço ao final indicado. Processo: 

1000089-64.2017.8.11.0022; Valor causa: R$ 374.800,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) Parte 

Autora: REQUERENTE: EVALDO GONÇALVES COELHO Parte Ré: VIVO 

S.A ADVERTÊNCIA(S): 1. Não comparecendo à audiência designada, 

poderá, de imediato, ser proferida sentença de extinção. OBSERVAÇÃO: 

Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. Atenciosamente, HELENA MARIA 

MACHADO Gestor(a) Judiciário(a) ASSINA POR ORDEM DO(A) MM(ª) 

JUIZ(A) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA 

PRETA E INFORMAÇÕES: RUA OSCAR SOARES, 443, CENTRO, PEDRA 

PRETA - MT - CEP: 78795-000 TELEFONE: (66) 34861197

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 40542 Nr: 294-86.2012.811.0022

 AÇÃO: Inquérito Policial->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sergio Rodrigues de Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel Winter - OAB:11470

 Ante o exposto, com fundamento no artigo 107, inciso IV, e no artigo 109, 

inciso V, ambos do Código Penal, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE dos 

autores dos fatos Sergio Rodrigues de Carvalho, Rosenildo Gazziero e 

Indústria e Comércio de Madeiras Gazziero Ltda - EPP, já devidamente 

qualificados nos autos, em face do reconhecimento da prescrição punitiva 

estatal propriamente dita.Transitada em julgado, proceda-se às baixas 

devidas e comunicações de praxe, arquivando-se o feito.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se.Cumpra-se, expedindo o necessário.Às 
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Providências.

Citação

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000183-12.2017.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

ARELY DO AMARAL RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON RIBEIRO ALVES OAB - MT23093/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA CITAÇÃO E INTIMAÇÃO PEDRA 

PRETA - MT, 15 de dezembro de 2017 Dados do Processo: Processo: 

1000183-12.2017.8.11.0022; Valor causa: R$ 10.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436); Assunto: 

[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. Parte Autora: 

REQUERENTE: ARELY DO AMARAL RIBEIRO Parte Ré: REQUERIDO: VIVO 

S.A. A presente carta, extraída dos autos da RECLAMAÇÃO 

supra-identificada, tem por finalidade a CITAÇÃO de Vossa Senhoria, por 

todo o conteúdo da petição inicial, que se encontra disponibilizada no 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006, bem como a sua INTIMAÇÃO para comparecer à 

audiência designada Tipo: Conciliação Sala: Sala de audiência de 

conciliação de Pedra Preta Data: 28/02/2018 Hora: 16:50 (MT) no endereço 

ao final indicado. ADVERTÊNCIA: Não comparecendo à audiência 

designada, presumir-se-ão verdadeiros os fatos alegados pela parte 

reclamante na petição inicial ou termo de reclamação, podendo ser 

proferida sentença de plano (artigos 20 e 23 da Lei nº 9.099/95). 

Comparecendo a parte promovida, e não obtida a conciliação, deverá 

oferecer contestação, escrita ou oral, no prazo de 05 (cinco) dias após a 

audiência de conciliação, sendo obrigatória, nas causas de valor superior 

a 20 salários mínimos, a presença de advogado. A ação poderá ser 

julgada antecipadamente, se for o caso, ou se proceder à audiência de 

instrução e julgamento. Nos termos do artigo 7.º da Lei 12.153/2006, não 

haverá prazo diferenciado para a prática de qualquer ato processual 

pelas pessoas jurídicas de direito público, inclusive a interposição de 

recursos. OBSERVAÇÃO: 1) Deverá(ão) o(a, s) citando(a, 

s)/intimando(a,s) comparecer devidamente trajado(a,s) e portando 

documentos pessoais. 2) Este processo tramita pelo sistema 

computacional PJe, cujo endereço na web é http://pje.tjmt.jus.br. 3) 

Documentos (procurações, cartas de preposição, contestações) devem 

ser trazidos ao juízo em formato digital em arquivos com no máximo 1,5MB 

cada. Atenciosamente, Gestor(a) Judiciário(a) ASSINA POR ORDEM 

DO(A) MM(ª) JUIZ(A) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PEDRA PRETA E INFORMAÇÕES: RUA OSCAR SOARES, 443, CENTRO, 

PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 - TELEFONE: (66) 34861197

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000089-64.2017.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

EVALDO GONCALVES COELHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA CITAÇÃO E INTIMAÇÃO PEDRA 

PRETA - MT, 15 de dezembro de 2017 Dados do Processo: Processo: 

1000089-64.2017.8.11.0022; Valor causa: R$ 374.800,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436); Assunto: 

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. Parte Autora: REQUERENTE: EVALDO 

GONÇALVES COELHO Parte Ré: REQUERIDO: VIVO S.A. A presente 

carta, extraída dos autos da RECLAMAÇÃO supra-identificada, tem por 

finalidade a CITAÇÃO de Vossa Senhoria, por todo o conteúdo da petição 

inicial, que se encontra disponibilizada no Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006, bem como a 

sua INTIMAÇÃO para comparecer à audiência designada Tipo: Conciliação 

Sala: Sala de audiência de conciliação de Pedra Preta Data: 07/03/2018 

Hora: 13:30 (MT) no endereço ao final indicado. ADVERTÊNCIA: Não 

comparecendo à audiência designada, presumir-se-ão verdadeiros os 

fatos alegados pela parte reclamante na petição inicial ou termo de 

reclamação, podendo ser proferida sentença de plano (artigos 20 e 23 da 

Lei nº 9.099/95). Comparecendo a parte promovida, e não obtida a 

conciliação, deverá oferecer contestação, escrita ou oral, no prazo de 05 

(cinco) dias após a audiência de conciliação, sendo obrigatória, nas 

causas de valor superior a 20 salários mínimos, a presença de advogado. 

A ação poderá ser julgada antecipadamente, se for o caso, ou se 

proceder à audiência de instrução e julgamento. Nos termos do artigo 7.º 

da Lei 12.153/2006, não haverá prazo diferenciado para a prática de 

qualquer ato processual pelas pessoas jurídicas de direito público, 

inclusive a interposição de recursos. OBSERVAÇÃO: 1) Deverá(ão) o(a, 

s) citando(a, s)/intimando(a,s) comparecer devidamente trajado(a,s) e 

portando documentos pessoais. 2) Este processo tramita pelo sistema 

computacional PJe, cujo endereço na web é http://pje.tjmt.jus.br. 3) 

Documentos (procurações, cartas de preposição, contestações) devem 

ser trazidos ao juízo em formato digital em arquivos com no máximo 1,5MB 

cada. Atenciosamente, Gestor(a) Judiciário(a) ASSINA POR ORDEM 

DO(A) MM(ª) JUIZ(A) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PEDRA PRETA E INFORMAÇÕES: RUA OSCAR SOARES, 443, CENTRO, 

PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 - TELEFONE: (66) 34861197

Comarca de Poconé

Vara Única

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 74839 Nr: 2439-34.2011.811.0028

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcelo Guerra da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dibens Leasing S/A Arrendamento Mercantil

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andre Luiz Pedroso 

Marques - OAB:171045/SP

 INTIMANDO a parte requerida, que os autos foi desarquivados e, 

encontra-se na Secretaria para manifestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 2214 Nr: 31-90.1999.811.0028

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dymak Máquinas Rodoviária

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Transpantaneira Ind. & Comércio de Máquinas 

Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Otacilio Peron - OAB:3684-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Castrillo - 

OAB:3990/MT

 INTIMAR a parte autora para conforme despacho de fls. 106 recolhimento 

do valor das custas no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de inscrição da 

dívida ativa, consoante disposto no item 2.3.26 da CNGC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 86531 Nr: 731-75.2013.811.0028

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agência de Fomento do Estado de Mato Grosso S/A - 

MT Fomento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio João de Oliveira e Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hildca Costa Godoy - 

OAB:13.877/MT, MARCELA REGINA DE A. FREITAS - OAB:9454/MT, 

Marcia Conceição dos Santos - OAB:11.911/MT, PROCURADORIA 

GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR a parte autora para acostar aos autos cálculo atualizado do valor 

exequendo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 91729 Nr: 1998-82.2013.811.0028

 AÇÃO: Procedimento Sumário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ana Taviana dos Santos Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS-Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Gonçalves Melado - 

OAB:8075/MT, Roberto Antonio Facchin Filho - OAB:13947

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diego Pereira Machado - 

Procurador Federal - OAB:70617/RS

 INTIMAR as partes forma dos arts. 455, 269 e 270 do CPC/2015 acerca da 

audiência de instrução e julgamento designada para o dia 21 de março de 

2018 às 13h30min.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 33156 Nr: 1358-55.2008.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aguacerito Leather Comercio de Couros LTDA, rep. por 

Raphael Koury Vieira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tessarolo Comercial Ltda ME, Alexandre 

Tessarolo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: George Luiz Von Holleben - 

OAB:9299/MT, Marcelo Ambrosio Cintra - OAB:8934

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Carolina Soares de 

Sousa - OAB:11530-A

 INTIMAR as partes acerca da sentença de ref. 112.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 88380 Nr: 1195-02.2013.811.0028

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JKdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AEdAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alvaro Alexander de Oliveira - 

OAB:16.611/MT, Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso 

-Pocone - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alvaro Alexander de Oliveira 

- OAB:16.611/MT

 INTIMAR as partes acerca da sentença de ref. 68.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 145094 Nr: 6270-80.2017.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VM - PROCESSOS DE BENEFICIAMENTO E SERVIÇOS 

EM MINÉRIOS EIRELI - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Mato Grosso - Distribuidora de 

Energia S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO MALUF 

PEREIRA - OAB:10407, Clarissa Lopes Dias - OAB:12.335/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-B/MT

 INTIMANDO as partes do inteiro teor da decisão de ref. 15, bem como a 

parte requerida, para manifestar-se quanto ao pedido do autor - ref.13, no 

rpazo de 15 dias,

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010379-69.2015.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MIKAELLY APARECIDA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO RODRIGUES DOS SANTOS OAB - MT0015547A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

8010379-69.2015.8.11.0028 REQUERENTE: MIKAELLY APARECIDA DA 

SILVA REQUERIDO: CLARO TV - EMBRATEL TVSAT 

TELECOMUNICAÇÕES S.A, VISTOS, Dispensado o relatório, na forma do 

art. 38 da Lei n.º 9.099/95. Fundamento e Decido. Do Julgamento 

Antecipado da Lide O feito comporta julgamento no estado em que se 

encontra, na esteira do disposto no artigo 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil, sendo desnecessária a oitiva de testemunhas, posto se 

tratar de matéria de direito e de fato, e as provas apresentadas se 

mostrarem suficientes para o seu deslinde. Assim, desnecessária a 

realização de audiência de instrução e julgamento. Passo a análise do 

mérito da demanda. Do Mérito Trata-se de Ação Declaratória de 

Inexistência de Débito c/c Indenização Por Danos Morais, proposta por 

MIKAELLY APARECIDA DA SILVA em face da EMBRATEL TVSAT 

TELECOMUNICAÇÕES S/A. (CLARO TV). A requerente em sua exordial 

afirma ser a negativação indevida, em razão de não ter relação contratual 

com a empresa requerida e desconhecer totalmente o débito inserido no 

valor de R$ 44,90 – contrato 000000073355718. Somente tomou 

conhecimento da negativação porque seu crédito estava sendo negado no 

comércio. Anote-se que, na espécie, o nexo causal está bem 

caracterizado, haja vista que foi a requerida quem, negligentemente, 

promoveu o lançamento do nome do requerente no cadastro de órgão de 

proteção ao crédito, conforme se depreende dos documentos trazidos 

aos autos. Destaque-se ainda, não restou devidamente comprovado que o 

débito, que ensejou a negativação dos dados do requerente, fora 

realmente contrato e utilizado pelo mesmo. Na contestação apresentada, a 

requerida esclarece que o débito é oriundo de contrato da CLARO TV 

(021/09465402-2) Plano BCO NV FACIL FID_2012, porém não trouxe 

documentos que comprovassem a referida contratação de serviços e a 

falta de pagamento das faturas. Apenas apresentou telas sistêmicas que 

não servem como prova judicial. Aliado a inversão do ônus da prova, 

impõe-se o reconhecimento da culpa da requerida por eventuais danos 

causados ao autor em razão da sua negligência. No entanto, a doutrina e 

jurisprudência ensinam que, em se tratando de dano moral puro não é 

necessária a comprovação de sua extensão, bastando, para 

caracterizá-lo, a demonstração do nexo causal entre o evento danoso e a 

culpa. Afere-se dos autos que a parte requerente possui outra 

negativação anterior a anotação em análise, e que esta não foram 

apresentada no extrato da inicial. Nesse particular, o Superior Tribunal de 

Justiça possui entendimento cristalizado no seguinte enunciado: Súmula 

385 do STJ - Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, 

não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima 

inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento. Portanto, o fato de haver 

inscrição anterior e legítima, posto que a inscrição realizada pela requerida 

ocorreu em 24/08/2013. Na contestação apresentou um extrato com a 

negativação datada de 17/07/2013 – R$ 66,39 – GD – 050457A2 - 

dismobras, um mês antes da inserção do débito em discussão nestes, o 

que por si só já justificaria a negativa de indenização, com fundamento no 

enunciado de súmula supracitado. Em acréscimo, denota-se que embora a 

inscrição não seja legítima, urge mencionar que passível de indenização é 

aquele dano consistente na lesão de um bem jurídico extrapatrimonial 

albergado pelos direitos da personalidade, tais como: vida, integridade 

corporal, no seu aspecto subjetivo, liberdade, honra, decoro, intimidade, 

sentimentos afetivos e a própria imagem. Desse modo, em decorrência da 

preexistência de inscrição legítima, não há que se falar em ocorrência de 

dano moral indenizável, pois não houve lesão a nenhum dos bem jurídicos 

acima mencionados, bem como, o requerente não comprovou ter sofrido 

qualquer outro prejuízo ou abalo em sua honra. ANTE O EXPOSTO, opino 

pela PROCEDÊNCIA PARCIAL dos pedidos contidos na inicial, com 

fundamento no art. 487, I, do CPC, para: DECLARAR a inexistência de 

débito no valor de R$ 44,90 (quarenta e quatro reais e noventa centavos) 

referente ao contrato 000000073355718, e determinar a exclusão do 

nome do requerente o cadastro restritivo de órgãos de proteção ao crédito 

referente ao débito em discussão na presente lide. Sem custas ou 

honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei n. 

9.099/95. Sentença publicada no PJE. Transitada em julgado, ao arquivo 

com as devidas anotações. Submeto os autos a MM.ª Juíza Togada para a 

apreciação, nos termos do art. 40 da lei 9.099/95. Viviany Cecilia Assis 

Dias Juíza Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. 
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P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com 

baixas. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010343-27.2015.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ALESANDRO MENDES OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARGILAN BORGES CINTRA OAB - MT0009150A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

8010343-27.2015.8.11.0028 REQUERENTE: CARLOS ALESANDRO 

MENDES OLIVEIRA REQUERIDO: CLARO TV - EMBRATEL TVSAT 

TELECOMUNICAÇÕES S.A, VISTOS, Dispensado o relatório, na forma do 

art. 38 da Lei n.º 9.099/95. Fundamento e decido. Do Julgamento 

Antecipado da Lide O feito comporta julgamento no estado em que se 

encontra, na esteira do disposto no artigo 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil, sendo desnecessária a oitiva de testemunhas, posto se 

tratar de matéria de direito e de fato, e as provas apresentadas se 

mostrarem suficientes para o seu deslinde. Assim, desnecessária a 

realização de audiência de instrução e julgamento. Passo a análise do 

mérito da demanda. Do Mérito Trata-se de Ação Declaratória de 

Inexistência de Débito c/c Reparação Por Danos, proposta por CARLOS 

ALESSANDRO MENDES OLIVEIRA em face da EMBRATEL TVSAT 

TELECOMUNICAÇÕES LTDA (CLARO TV). Anote-se que, na espécie, o 

nexo causal está bem caracterizado, haja vista que foi a requerida quem, 

negligentemente, promoveu o lançamento do nome do requerente no 

cadastro de órgão de proteção ao crédito, conforme se depreende dos 

documentos trazidos aos autos. Destaque-se ainda que não foi 

comprovado pela requerida a contratação do serviço pela parte 

requerente, não há provas nos autos acerca dos possíveis planos 

contratados, demonstrando o desconhecimento do requerente quando a 

operação feita em seu nome. Trouxe apenas telas sistêmicas, porem 

estas não tem valor jurídico, pois são provas unilaterais. Aliado a inversão 

do ônus da prova, impõe-se o reconhecimento da culpa da requerida da 

obrigação de declarar inexistência de débito do autor em razão da sua 

negligência. Convém lembrar, a função exercida pelos órgãos de proteção 

do crédito é de alta relevância e de graves consequências, de modo que a 

requerida deveria cercar-se de maiores cuidados. No entanto, a doutrina e 

jurisprudência ensinam que, em se tratando de dano moral puro não é 

necessária a comprovação de sua extensão, bastando, para 

caracterizá-lo, a demonstração do nexo causal entre o evento danoso e a 

culpa. Afere-se dos autos que a parte requerente possui outras 

negativações anteriores a anotação em análise nos presentes autos. 

Desta forma, a pretensão inicial cinge-se em elucidar se a inscrição do 

nome da parte requerente no órgão de proteção ao crédito enseja a 

indenização por dano moral. Nesse particular, o Superior Tribunal de 

Justiça possui entendimento cristalizado no seguinte enunciado: Súmula 

385 do STJ - Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, 

não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima 

inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento. Portanto, o fato de haver 

inscrição anterior e legítima, posto que a inscrição realizada pela requerida 

ocorreu em 15.11.2014, vislumbra-se nos autos (ref. 01) outros registros 

datados de 27.07.2014 e 17.11.2014, meses antes da inserção do débito 

em discussão nos presentes autos, o que por si só já justificaria a 

negativa de indenização, com fundamento no enunciado de súmula supra 

citado. Em acréscimo, denota-se que embora a inscrição não seja legítima, 

urge mencionar que passível de indenização é aquele dano consistente na 

lesão de um bem jurídico extrapatrimonial albergado pelos direitos da 

personalidade, tais como: vida, integridade corporal, no seu aspecto 

subjetivo, liberdade, honra, decoro, intimidade, sentimentos afetivos e a 

própria imagem. Desse modo, em decorrência da preexistência de 

inscrição legítima, não há que se falar em ocorrência de dano moral 

indenizável, pois , não houve lesão a nenhum dos bem jurídicos acima 

mencionados, bem como, o requerente não comprovou ter sofrido 

qualquer outro prejuízo ou abalo em sua honra. ANTE O EXPOSTO, opino 

pela PROCEDENCIA PARCIAL, dos pedidos contidos na inicial para: 

DECLARAR inexistência de débito no valor de R$ 444,21 – contrato n. 

1500209232; TONAR definitiva a liminar deferida, que determina a 

exclusão do nome do requerente no cadastro restritivo de órgãos de 

proteção ao crédito referente ao débito em discussão na presente lide. 

Sem custas ou honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55 

da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. Transitada em julgado, ao 

arquivo com as devidas anotações. Submeto os autos a MM.ª Juíza 

Togada para a apreciação, nos termos do art. 40 da lei 9.099/95. Viviany 

Cecilia Assis Dias Juíza Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos 

termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, 

ao arquivo com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010379-69.2015.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MIKAELLY APARECIDA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO RODRIGUES DOS SANTOS OAB - MT0015547A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

8010379-69.2015.8.11.0028 REQUERENTE: MIKAELLY APARECIDA DA 

SILVA REQUERIDO: CLARO TV - EMBRATEL TVSAT 

TELECOMUNICAÇÕES S.A, VISTOS, Dispensado o relatório, na forma do 

art. 38 da Lei n.º 9.099/95. Fundamento e Decido. Do Julgamento 

Antecipado da Lide O feito comporta julgamento no estado em que se 

encontra, na esteira do disposto no artigo 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil, sendo desnecessária a oitiva de testemunhas, posto se 

tratar de matéria de direito e de fato, e as provas apresentadas se 

mostrarem suficientes para o seu deslinde. Assim, desnecessária a 

realização de audiência de instrução e julgamento. Passo a análise do 

mérito da demanda. Do Mérito Trata-se de Ação Declaratória de 

Inexistência de Débito c/c Indenização Por Danos Morais, proposta por 

MIKAELLY APARECIDA DA SILVA em face da EMBRATEL TVSAT 

TELECOMUNICAÇÕES S/A. (CLARO TV). A requerente em sua exordial 

afirma ser a negativação indevida, em razão de não ter relação contratual 

com a empresa requerida e desconhecer totalmente o débito inserido no 

valor de R$ 44,90 – contrato 000000073355718. Somente tomou 

conhecimento da negativação porque seu crédito estava sendo negado no 

comércio. Anote-se que, na espécie, o nexo causal está bem 

caracterizado, haja vista que foi a requerida quem, negligentemente, 

promoveu o lançamento do nome do requerente no cadastro de órgão de 

proteção ao crédito, conforme se depreende dos documentos trazidos 

aos autos. Destaque-se ainda, não restou devidamente comprovado que o 

débito, que ensejou a negativação dos dados do requerente, fora 

realmente contrato e utilizado pelo mesmo. Na contestação apresentada, a 

requerida esclarece que o débito é oriundo de contrato da CLARO TV 

(021/09465402-2) Plano BCO NV FACIL FID_2012, porém não trouxe 

documentos que comprovassem a referida contratação de serviços e a 

falta de pagamento das faturas. Apenas apresentou telas sistêmicas que 

não servem como prova judicial. Aliado a inversão do ônus da prova, 

impõe-se o reconhecimento da culpa da requerida por eventuais danos 

causados ao autor em razão da sua negligência. No entanto, a doutrina e 

jurisprudência ensinam que, em se tratando de dano moral puro não é 

necessária a comprovação de sua extensão, bastando, para 

caracterizá-lo, a demonstração do nexo causal entre o evento danoso e a 

culpa. Afere-se dos autos que a parte requerente possui outra 

negativação anterior a anotação em análise, e que esta não foram 

apresentada no extrato da inicial. Nesse particular, o Superior Tribunal de 

Justiça possui entendimento cristalizado no seguinte enunciado: Súmula 

385 do STJ - Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, 

não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima 

inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento. Portanto, o fato de haver 
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inscrição anterior e legítima, posto que a inscrição realizada pela requerida 

ocorreu em 24/08/2013. Na contestação apresentou um extrato com a 

negativação datada de 17/07/2013 – R$ 66,39 – GD – 050457A2 - 

dismobras, um mês antes da inserção do débito em discussão nestes, o 

que por si só já justificaria a negativa de indenização, com fundamento no 

enunciado de súmula supracitado. Em acréscimo, denota-se que embora a 

inscrição não seja legítima, urge mencionar que passível de indenização é 

aquele dano consistente na lesão de um bem jurídico extrapatrimonial 

albergado pelos direitos da personalidade, tais como: vida, integridade 

corporal, no seu aspecto subjetivo, liberdade, honra, decoro, intimidade, 

sentimentos afetivos e a própria imagem. Desse modo, em decorrência da 

preexistência de inscrição legítima, não há que se falar em ocorrência de 

dano moral indenizável, pois não houve lesão a nenhum dos bem jurídicos 

acima mencionados, bem como, o requerente não comprovou ter sofrido 

qualquer outro prejuízo ou abalo em sua honra. ANTE O EXPOSTO, opino 

pela PROCEDÊNCIA PARCIAL dos pedidos contidos na inicial, com 

fundamento no art. 487, I, do CPC, para: DECLARAR a inexistência de 

débito no valor de R$ 44,90 (quarenta e quatro reais e noventa centavos) 

referente ao contrato 000000073355718, e determinar a exclusão do 

nome do requerente o cadastro restritivo de órgãos de proteção ao crédito 

referente ao débito em discussão na presente lide. Sem custas ou 

honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei n. 

9.099/95. Sentença publicada no PJE. Transitada em julgado, ao arquivo 

com as devidas anotações. Submeto os autos a MM.ª Juíza Togada para a 

apreciação, nos termos do art. 40 da lei 9.099/95. Viviany Cecilia Assis 

Dias Juíza Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. 

P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com 

baixas. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010343-27.2015.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ALESANDRO MENDES OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARGILAN BORGES CINTRA OAB - MT0009150A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

8010343-27.2015.8.11.0028 REQUERENTE: CARLOS ALESANDRO 

MENDES OLIVEIRA REQUERIDO: CLARO TV - EMBRATEL TVSAT 

TELECOMUNICAÇÕES S.A, VISTOS, Dispensado o relatório, na forma do 

art. 38 da Lei n.º 9.099/95. Fundamento e decido. Do Julgamento 

Antecipado da Lide O feito comporta julgamento no estado em que se 

encontra, na esteira do disposto no artigo 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil, sendo desnecessária a oitiva de testemunhas, posto se 

tratar de matéria de direito e de fato, e as provas apresentadas se 

mostrarem suficientes para o seu deslinde. Assim, desnecessária a 

realização de audiência de instrução e julgamento. Passo a análise do 

mérito da demanda. Do Mérito Trata-se de Ação Declaratória de 

Inexistência de Débito c/c Reparação Por Danos, proposta por CARLOS 

ALESSANDRO MENDES OLIVEIRA em face da EMBRATEL TVSAT 

TELECOMUNICAÇÕES LTDA (CLARO TV). Anote-se que, na espécie, o 

nexo causal está bem caracterizado, haja vista que foi a requerida quem, 

negligentemente, promoveu o lançamento do nome do requerente no 

cadastro de órgão de proteção ao crédito, conforme se depreende dos 

documentos trazidos aos autos. Destaque-se ainda que não foi 

comprovado pela requerida a contratação do serviço pela parte 

requerente, não há provas nos autos acerca dos possíveis planos 

contratados, demonstrando o desconhecimento do requerente quando a 

operação feita em seu nome. Trouxe apenas telas sistêmicas, porem 

estas não tem valor jurídico, pois são provas unilaterais. Aliado a inversão 

do ônus da prova, impõe-se o reconhecimento da culpa da requerida da 

obrigação de declarar inexistência de débito do autor em razão da sua 

negligência. Convém lembrar, a função exercida pelos órgãos de proteção 

do crédito é de alta relevância e de graves consequências, de modo que a 

requerida deveria cercar-se de maiores cuidados. No entanto, a doutrina e 

jurisprudência ensinam que, em se tratando de dano moral puro não é 

necessária a comprovação de sua extensão, bastando, para 

caracterizá-lo, a demonstração do nexo causal entre o evento danoso e a 

culpa. Afere-se dos autos que a parte requerente possui outras 

negativações anteriores a anotação em análise nos presentes autos. 

Desta forma, a pretensão inicial cinge-se em elucidar se a inscrição do 

nome da parte requerente no órgão de proteção ao crédito enseja a 

indenização por dano moral. Nesse particular, o Superior Tribunal de 

Justiça possui entendimento cristalizado no seguinte enunciado: Súmula 

385 do STJ - Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, 

não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima 

inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento. Portanto, o fato de haver 

inscrição anterior e legítima, posto que a inscrição realizada pela requerida 

ocorreu em 15.11.2014, vislumbra-se nos autos (ref. 01) outros registros 

datados de 27.07.2014 e 17.11.2014, meses antes da inserção do débito 

em discussão nos presentes autos, o que por si só já justificaria a 

negativa de indenização, com fundamento no enunciado de súmula supra 

citado. Em acréscimo, denota-se que embora a inscrição não seja legítima, 

urge mencionar que passível de indenização é aquele dano consistente na 

lesão de um bem jurídico extrapatrimonial albergado pelos direitos da 

personalidade, tais como: vida, integridade corporal, no seu aspecto 

subjetivo, liberdade, honra, decoro, intimidade, sentimentos afetivos e a 

própria imagem. Desse modo, em decorrência da preexistência de 

inscrição legítima, não há que se falar em ocorrência de dano moral 

indenizável, pois , não houve lesão a nenhum dos bem jurídicos acima 

mencionados, bem como, o requerente não comprovou ter sofrido 

qualquer outro prejuízo ou abalo em sua honra. ANTE O EXPOSTO, opino 

pela PROCEDENCIA PARCIAL, dos pedidos contidos na inicial para: 

DECLARAR inexistência de débito no valor de R$ 444,21 – contrato n. 

1500209232; TONAR definitiva a liminar deferida, que determina a 

exclusão do nome do requerente no cadastro restritivo de órgãos de 

proteção ao crédito referente ao débito em discussão na presente lide. 

Sem custas ou honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55 

da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. Transitada em julgado, ao 

arquivo com as devidas anotações. Submeto os autos a MM.ª Juíza 

Togada para a apreciação, nos termos do art. 40 da lei 9.099/95. Viviany 

Cecilia Assis Dias Juíza Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos 

termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, 

ao arquivo com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Comarca de Porto Alegre do Norte

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 92008 Nr: 10386-36.2017.811.0059

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: APL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LdJF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME RIBEIRO RIGON - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

 Trata-se de ação revisional de alimentos proposta por ADAILTON 

PEREIRA LIMA em face de YURI FERREIRA LIMA, devidamente 

representado por sua genitora LETICIA PEREIRA LIMA.

 Analisados os autos, verifico que as partes transacionaram (ref. 20).

 É o relatório.

 Decido.

Ante o exposto, homologo por sentença, para que produza seus jurídicos 

e legais efeitos, o r. acordo celebrado entre as partes.

Em consequência, tendo a transação efeito de sentença entre as partes, 

julgo extinto o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, 

inciso III, "b", do NCPC/2015.

 Ciência ao MPE.

 Sem custas e honorários.

 Registrada a sentença, certifique-se o trânsito em julgado e, após, 

arquivem-se os autos, com as cautelas legais.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 50766 Nr: 667-35.2014.811.0059

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE CONFRESA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Deonísio Griebeler ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Roberto Oliveira Costa - 

OAB:6456-A - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amauri Martins Fontes - 

OAB:4837-A - MT

 Vistos em correição.

Processo em ordem. Cumpra-se a decisão proferida, nos termos do 

disposto no Capítulo 2, Seção 12 da CNGC.

Aguarde-se o procedimento do recebimento até a quitação do precatório, 

de competência da Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso, criada pela Lei 8.246/2004, na forma da Emenda 

Regimental n.º 01/2004-TJ.

Às providências

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 14808 Nr: 1274-24.2009.811.0059

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Otavio Jose Kolcenty

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aquiles Almeida Soares

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiane de Fátima Wagner - 

OAB:2832/TO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do provimento nº. 56/2007, impulsiono 

os autos para, intimar requerida, por meio de seus advogados, para 

providenciar o pagamento da diligência da oficial(a) de Justiça, no valor de 

R$ 267,60 (duzentos e sessenta e sete reais e sessenta centavos), para 

cumprimento do mandado, a ser expedido nos autos, sendo R$ 3,55 (três 

reais e cinqüenta e cinco centavos), o km percorrido, conforme portaria 

16/2010, e provimento 04/2015, devendo o referido valor ser pago 

mediante Guia a ser emetida pelo site do Tribunal de Justiça deste Estado 

de Mato Grosso, na Central de Pagamento de Diligências - CPD, 

regulamentada pelo Provimento 07/2017/CGJ, devendo ser enviado recibo 

de depósito através do fone/fax (66) 3569-1216 ou através de petição, 

CNPJ do Fórum nº 04.056.801/0001-20.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 16314 Nr: 276-22.2010.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gilmar Jacinto da Hora

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jodacy Gaspar Dantas - 

OAB:10993/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que a parte autora foi intimada por meio de 

seu advogado, para no prazo de 10 (dez) dias, requerer o que de direito e 

ficou inerte em sua obrigação, até a presente data. O referido é verdade e 

dou fé.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 76386 Nr: 732-25.2017.811.0059

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bradesco Financiamentos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Geso Antônio dos Santos, vulgo "Morumbi"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Archanjo Dama Filho - 

OAB:4482/MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11.546-A - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriana Collodete do 

Nascimento - OAB:7006A - MT

 Vistos em correição,

BRADESCO FINANCIAMENTOS ajuizou demanda em desfavor de GESO 

ANTONIO DOS SANTOS, ambos qualificados nos autos, objetivando a 

busca e apreensão de veículo pelo decreto lei n. 911/69.

 Recebida a inicial, foi concedida a liminar e determinada a citação (ref. 

14).

Após ser efetivada a citação e cumprida a liminar, foi depositado pelo 

requerido parte do valor devido, sendo restituído o veículo ao demandado 

(ref. 37).

Na sequência, as partes entabularam acordo e pediram a homologação, 

pugnando pela extinção do feito nos termos do art. 487, III do NCPC e 

liberação dos valores depositados para o banco demandante (ref. 76).

 É o relatório.

 Decido.

 Tendo em vista que a ação versa sobre direitos disponíveis e que as 

cláusulas aparentam regularidade, HOMOLOGO o acordo entabulado para 

que surta os efeitos jurídicos e, nos termos do art. 487, inc. III, alínea “b” 

do NCPC, extingo o processo.

 Custas e honorários nos termos do acordo.

 Expedido o competente Alvará Eletrônico dos valores depositados 

judicialmente, consoante anexo.

Recolha-se o mandado de busca e apreensão.

Registrada a sentença, certifique-se o trânsito em julgado e, após, 

arquivem-se os autos, com as cautelas legais.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 76912 Nr: 1059-67.2017.811.0059

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cleusmar Darci Magalhães

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Samir Nacim Francisco - 

OAB:1.640-A - DF

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do provimento nº. 56/2007, impulsiono 

os autos para, intimar requerida, por meio de seus advogados, para 

providenciar o pagamento da diligência da oficial(a) de Justiça, no valor de 

R$ 267,60 (duzentos e sessenta e sete reais e sessenta centavos), para 

cumprimento do mandado, a ser expedido nos autos, sendo R$ 3,55 (três 

reais e cinqüenta e cinco centavos), o km percorrido, conforme portaria 

16/2010, e provimento 04/2015, devendo o referido valor ser pago 

mediante Guia a ser emetida pelo site do Tribunal de Justiça deste Estado 

de Mato Grosso, na Central de Pagamento de Diligências - CPD, 

regulamentada pelo Provimento 07/2017/CGJ, devendo ser enviado recibo 

de depósito através do fone/fax (66) 3569-1216 ou através de petição, 

CNPJ do Fórum nº 04.056.801/0001-20.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 61113 Nr: 3848-10.2015.811.0059

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BSK, ACSR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CPK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Armando Martins da Silva Neto 

- OAB:17974 -MT, Diego Petersem Luz Ribeiro - OAB:12.781 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CIRO PEREIRA DA SILVA - 

OAB:5010

 Vistos em correição.

Inicialmente, altere-se o tipo de ação para cumprimento de sentença.

Cadastre-se o novo procurador da parte exequente.

Considerando que as partes celebraram acordo no processo código 

90580, intime-se a parte autora para, no prazo de 05 dias, manifestar 

interesse no prosseguinmento do presente feito, sob pena de extinção.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 94362 Nr: 11775-56.2017.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: anilton schimidt filho
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sementes Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TALITA SANTANA COSTA - 

OAB:19324/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, nos termos do art. 300 do NCPC/2015, INDEFIRO, por ora, 

o pedido de tutela de urgência.Nos termos do art. 334, do NCPC, cite-se a 

empresa requerida e intime-se a requerente para a audiência de 

conciliação, a ser realizada no dia 28 de fevereiro de 2018, às 

14horas(horário oficial do Estado de Mato Grosso), consignando que o 

prazo de 15 dias para apresentação de contestação iniciará a partir da 

data da referida audiência (art. 335, I, do NCPC).Por fim, ponderando a 

alegação de pobreza nos autos, defiro os benefícios da Assistência 

Judiciária Gratuita, nos termos do art. 98 e seguintes do Novo Código de 

Processo Civil, ressaltada a possibilidade de revogação.Às providências 

para a realização da solenidade.Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 48152 Nr: 3925-87.2013.811.0059

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ibama - Instituto Brasileiro do Meio Ambiente

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gerson Lopes de Jesus

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procuradoria Geral do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Considerando o cumprimento negativo do AR de fl. 34, intime-se a 

exequente para manifestar ou requerer o que entender de direito, no 

prazo de 10 (dez) dias.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 16672 Nr: 602-79.2010.811.0059

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Simone Luiza Pires Comercio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procuradoria Geral do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Decisão – Vistos em Correição.

Considerando que a executada foi citada por edital e não manifestou 

conforme certidão de fl. 31, noto também que, os autos seguiram sem que 

fosse nomeado curador especial, com dispensa de oferecimento de 

garantia, consoante o determinado pela Súmula 196 do STJ, chamo o feito 

à ordem e determino a abertura de vista a Defensoria Pública Estadual 

para o exercício da curadoria especial.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 42110 Nr: 1835-43.2012.811.0059

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: União - Fazenda Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de São José do Xingu

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procuradoria Geral da Fazenda 

Nacional do Estado de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Intime-se a parte exequente para dar prosseguimento ao feito ou requerer 

o que entender de direito, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 44198 Nr: 3830-91.2012.811.0059

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos 

Naturais Renováveis - IBAMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tomaz Benedito Soares

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procuradoria - Geral Federal - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Considerando a certidão de fl. 32, intime-se a parte exequente para 

manifestar ou requerer o que entender de direito, no prazo de 10 (dez) 

dias.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 94573 Nr: 11895-02.2017.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVA CRISTINA FERREIRA DA SILVA, Gilson Lopes de 

Almeida, GILVÂNIA KUNDE, MARIA LUZINETE DE JESUS LIMA, SUÊNIA 

ARRUDA SILVA, MÍRIAN AGUIAR DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Confresa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANGELA MARIA MARTINI - 

OAB:17796/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição,

Nos termos dos artigos 320 e 321 do NCPC, determino a intimação da parte 

autora, por intermédio do advogado, para, no prazo de 15(quinze) dias, 

emendar a inicial a fim de comprovar a real impossibilidade dos autores 

arcar com as custas do processo, visto que sequer acostaram aos autos 

declaração de hipossuficiência ou recolher o necessário, sob pena de ser 

cancelada a distribuição do feito (art. 99, § 2º e art. 290, ambos do NCPC).

Decorrido o lapso temporal acima, retornem conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 10626 Nr: 1072-18.2007.811.0059

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nelson Mariano

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Tadeu de Rezende, Eliane Alves Almeida 

Rezende

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rhandell Bedim Louzada - 

OAB:9266 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mário Sergio dos Santos 

Ferreira Junior - OAB:12.622 MT, Pedro Pereira Campos Filho - 

OAB:12071

 Vistos em correição,

Considerando a pretérita data em que tramita a execução e os valores já 

recebidos nos autos, verifico a necessidade de se ter contato direto com 

as partes, a fim de sanar eventuais dúvidas e a possibilidade de tentativa 

para solução consensual da lide, nos termos do art. 3º, § 3º do NCPC, 

designo audiência de conciliação para o dia 20 de março de 2018, às 

15h30min (horário oficial do Estado de Mato Grosso), a ser presidida por 

este magistrado.

Às providências para a realização da solenidade.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 16126 Nr: 91-81.2010.811.0059

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maraísa Alves da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procuradoria Geral do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Decisão – Vistos em Correição.

Defiro o pedido de constrição de veículos do executado, via Renajud. 

Anexado o extrato, devolve-se os autos à Escrivania.

Cumpra-se. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 48666 Nr: 4421-19.2013.811.0059
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 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA BATISTA RAMOS SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Manoel Batista Ramos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Voine de Souza Neri 

- OAB:98048-SP, Roger dos Santos Lopes - OAB:17379/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Roger dos Santos Lopes - 

OAB:17379/MT

 Vistos em correição.

Expeçam-se os documentos necessários para o cumprimento da sentença 

de fls. 70/71. Após, arquivem-se os autos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 49746 Nr: 5397-26.2013.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joaquim Tiburcio da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Raizza Sousa Matos Soares - 

OAB:14780/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Inicialmente, retifique-se o tipo de ação para cumprimento de sentença.

Intime-se a Fazenda Pública, na pessoa de seu representante judicial, por 

carga, remessa ou meio eletrônico para, querendo, apresentar 

impugnação à execução, nos próprios autos, no prazo de 30 (trinta dias), 

ou concordar com o cálculo apresentado, na forma do artigo 535 do NCPC.

Com a apresentação de impugnação, certifique-se sua tempestividade e 

intime-se a parte autora para manifestação.

Transcorrido o prazo “in albis”, certifique-se e tornem conclusos para 

deliberação.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 94621 Nr: 11926-22.2017.811.0059

 AÇÃO: Dissolução e Liquidação de Sociedade->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ICC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FKNL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA DIAS DE ARRUDA 

VOLTOLINE - OAB:22084 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição,ITAMARA COSTA CIRQUEIRA ajuizou Ação de 

Reconhecimento e Dissolução de União Estável C/C Alimentos e Guarda 

em face de FELIPE KIM NUNES LUZ, ambos qualificados nos autos.Juntou 

os documentos de fls. 11/20.É o relato.Decido.Folheando o caderno 

processual, constato que a relação de parentesco entre os filhos menores 

e a parte requerida restou demonstrada.Desse modo, diante dos preceitos 

legais constantes nos artigos 1.694, § 1º e 1.695 a 1.698, todos do Código 

Civil e considerando a idade dos menores, bem como que é obrigação dos 

genitores providenciarem o sustento dos filhos e sopesando, ainda, a falta 

de elementos que comprovem os rendimentos do polo passivo, arbitro os 

alimentos provisórios em 60% (sessenta por cento) do salário mínimo 

vigente, devidos a partir da citação, isso, para possibilitar a satisfação das 

necessidades mínimas da prole e o adimplemento por parte do 

Requerido.Quanto ao pedido de guarda, para regularizar a situação fática 

vigorante, concedo a guarda provisória dos menores em favor da 

genitora, devendo ser expedido respectivo termo de compromisso.Diante 

do que dispõe o art. 334 do NCPC, designo audiência de conciliação para o 

dia 07 de Fevereiro de 2018, às 16horas(horário oficial do Estado de Mato 

Grosso

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 94691 Nr: 11971-26.2017.811.0059

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EUNICE DE SOUSA BRITO PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARINALVA TAVARES VIEIRA, ROGÉRIO (DE 

TAL), MAURO (DE TAL, EDIVALDO VIEIRA AMORIM , Maria Gasolina

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME RIBEIRO RIGON - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ANTE O EXPOSTO, com base na motivação supra e no art. 560 e 

seguintes do NCPC, INDEFIRO o pedido liminar de manutenção de 

posse.Nos termos do art. 334, do NCPC, citem-se os requeridos e 

intime-se a requerente para a audiência de conciliação no dia 07 de 

fevereiro de 2018, às 17h00 (horário oficial do Estado de Mato Grosso), 

consignando que o prazo de 15 dias para apresentação de contestação 

iniciará a partir da data da referida audiência (art. 335, I, do NCPC).Defiro à 

parte autora os benefícios da gratuidade da Justiça, nos termos do art. 98 

do NCPC.Às providências para a realização da solenidade.Intimem-se. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 94762 Nr: 12014-60.2017.811.0059

 AÇÃO: Execução de Título Extajudicial contra a Fazenda 

Públ ica->Execução de Tí tu lo  Ext ra jud ic ia l ->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TIAGO DA SILVA MACHADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TIAGO DA SILVA MACHADO - 

OAB:17908/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição,

Altere-se o tipo de ação para execução de título extrajudicial.

Tendo em vista que se trata de execução de honorários por atuação 

dativa, defiro o pagamento das custas ao final.

Nos termos do art. 910 do NCPC, cite-se a fazenda pública para opor 

embargos no prazo de 30 (trinta) dias.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 94777 Nr: 12023-22.2017.811.0059

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Carlos de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Confresa, RONIO 

CONDÃO BARROS MILHOMEM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO RICARDO GOMES 

PIMENTA - OAB:43120

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição,

Nos termos dos artigos 320 e 321 do NCPC, determino a intimação da parte 

autora, por intermédio do advogado, para, no prazo de 15(quinze) dias, 

emendar a inicial a fim de comprovar a real impossibilidade de a parte 

autora arcar com as custas do processo, visto que sequer acostou aos 

autos declaração de hipossuficiência ou recolher o necessário, sob pena 

de ser cancelada a distribuição do feito (art. 99, § 2º e art. 290, ambos do 

NCPC).

Decorrido o lapso temporal acima, retornem conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 41498 Nr: 1222-23.2012.811.0059

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: União - Fazenda Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Alberto Zorzetto Menocci

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procuradoria Geral da Fazenda 

Nacional do Estado de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em Correição.

Intime-se a exequente, para no prazo de 10 dias, dar prosseguimento ao 

feito ou requerer o que de direito.
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Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 52558 Nr: 2195-07.2014.811.0059

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JPdS, GPF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DGF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que o requerido Diego Gonçalves Franz, foi 

devidamente intimado do inteiro teor da decisão proferida por este Juízo, 

bem como citado dos termos desta ação, para querendo, no prazo legal, 

apresentar contestação e ficou inerte em sua obrigação, até a presente 

data. O referido é verdade e dou fé.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 94761 Nr: 12013-75.2017.811.0059

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joan Neto Barbosa Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Voninho Tenório Policarpo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAN NETO BARBOSA FILHO - 

OAB:41425

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição,

Nos termos dos artigos 320 e 321 do NCPC, determino a intimação da parte 

autora para, no prazo de 15(quinze) dias, emendar a inicial a fim de 

comprovar a real impossibilidade de a parte autora arcar com as custas do 

processo, visto que sequer acostou aos autos declaração de 

hipossuficiência ou recolher o necessário, sob pena de ser cancelada a 

distribuição do feito (art. 99, § 2º e art. 290, ambos do NCPC).

Decorrido o lapso temporal acima, retornem conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010166-67.2015.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO FERREIRA DAMASCENO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO RICARDO GOMES PIMENTA OAB - MT0020613S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE PORTO ALEGRE DO NORTE SENTENÇA Numero do Processo: 

8010166-67.2015.8.11.0059 REQUERENTE: MARCIO FERREIRA 

DAMASCENO REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito C/C 

Indenização por Danos Materiais e Morais, com pedido de liminar, ajuizada 

por MARCIO FERREIRA DAMASCENO em desfavor de ENERGISA MATO 

GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., ambos qualificados nos 

autos. Em sede de tutela antecipada, requer a exclusão dos efeitos de 

negativação de seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito. No 

mérito, pugna pela declaração de inexistência da relação jurídica e a 

condenação da empresa ré em danos morais, no importe de 20 (vinte) 

salários mínimos, e danos materiais a ser arbitrados judicialmente. Juntou 

os documentos de fls. 03/13. Por meio da decisão de fls. 25/26, foi 

deferida a antecipação de tutela, designada audiência de conciliação e 

determinada a citação. Às fls. 27/46, a empresa demandada requereu a 

habilitação nos autos, apresentando os documentos constitutivos. 

Realizada a solenidade, a tentativa de acordo restou infrutífera (fls. 

91/92). Devidamente citada, a requerida apresentou contestação, 

oportunidade em que juntou os atos constitutivos da empresa e 

substabelecimento (fls. 94/134). Impugnação às fls. 135/139. Em seguida, 

os autos vieram conclusos. É o relato. Decido. Verifica-se que o presente 

feito se ocupa de matéria unicamente de direito, comportando julgamento 

no estado em que se encontra, revelando, por isso, desnecessária iniciar 

fase instrutória (CPC, 355, I). Da análise detida dos autos, observa-se que 

o pedido inicial merece prosperar, conforme a seguir será demonstrado. 

Com efeito, trata-se de relação de consumo, portanto, são aplicáveis as 

regras contidas no Código de Defesa do Consumidor, que, ao disciplinar o 

fornecimento de produtos ou serviços, prevê a responsabilidade objetiva 

do fornecedor, independente de culpa e com base no nexo causal entre o 

dano ao consumidor e o defeito do serviço prestado, nos termos do artigo 

14, in verbis: “Art. 14. O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes, ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos. §1º O serviço é defeituoso quando não fornece a 

segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em 

consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais: I - o modo de 

seu fornecimento; II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se 

esperam." Nesse contexto, a responsabilidade civil do fornecedor de 

serviços independe de culpa (latu sensu), sendo suficiente, para que 

surja o dever de reparar, a prova da existência de nexo causal entre o 

prejuízo suportado pelo consumidor e o defeito do serviço prestado. Pelo § 

3.º do mesmo artigo, tem-se que o fornecedor somente não será 

responsabilizado pelo serviço defeituoso quando provar que o defeito não 

existe, ou que decorre de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. 

No caso em apreço, constato que restou demonstrado que o nome do 

autor foi negativado pela empresa requerida perante o Serviço de 

Proteção ao Crédito – SPC/SERASA, em 08.07.2014, por um débito no 

valor de R$ 70,20 (setenta reais e vinte centavos), referente a fatura de 

energia elétrica com endereço em zona rural – Unidade Consumidora n. 

13687838. Nessa linha, o autor colacionou ao presente feito fatura de 

energia elétrica referente ao mês de novembro/2015 com seu endereço 

em zona urbana, no importe de R$ 76,95 (setenta e seis reais e sessenta 

e cinco centavos) - fl. 05, em local diverso, onde não foi mencionado 

débitos anteriores. Por sua vez, ao apresentar contestação, a empresa 

requerida sustenta que a fatura que gerou a negativação é devida e que 

possui a real utilização de energia elétrica na Unidade Consumidora n. 

9007082. Todavia, a parte requerida não anexou aos autos documentos 

capazes de comprovar a veracidade de suas alegações, devendo ser 

ressaltado que, embora colacione “prints” de telas de sistemas da 

empresa ré, a jurisprudência não admite tal elemento probatório por 

constituir prova unilateral, sendo insuficiente para atestar a legalidade do 

débito em questão e consequentemente a negativação. Nesse sentido: 

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – 

INSCRIÇÃO RESTRITIVA POR DÍVIDA NÃO CONTRAÍDA PELO SUPOSTO 

DEVEDOR – EXIBIÇÃO DE PRINTS EXTRAÍDOS DO SISTEMA DIGITAL 

INTERNO DA EMPRESA DE TELEFONIA PARA PROVAR A REALIDADE DA 

CONTRATAÇÃO – PROVA SOLTEIRA, UNILATERAL, MANIPULÁVEL E 

IMPOTENTE PARA NEUTRALIZAR AS ALEGAÇÕES AUTORAIS (...). 1. 

Apenas a exibição de prints extraídos do sistema digital interno da 

empresa de telefonia, para provar a realidade da contração, figurando, 

porém, referidos elementos, como prova solteira, e sendo os mesmos 

marcados pela unilateralidade de sua produção e, por isso mesmo, 

manipulabilidade de seu conteúdo, deve ser tida como impotente para 

neutralizar a negativa autoral de contratação dos serviços de telefonia. 2. 

Caracteriza dano moral indenizável a negativação da parte sem a 

demonstração da existência de relação jurídica entre as partes e a efetiva 

ocorrência da mora (dano in re ipsa). (...).” (TJMT, Ap 15963/2017, DES. 

JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 26/09/2017, Publicado no DJE 02/10/2017). No tocante ao 

pedido de dano moral, é consabido que, para a configuração da 

responsabilidade civil, há que se verificar os pressupostos tidos como 

necessários e essenciais. Primeiro, necessário que haja uma conduta 

(ação) comissiva ou omissiva, a qual se apresenta como um ato lícito ou 

ilícito. Em segundo, que ocorra um dano à vítima, seja ele moral ou 

patrimonial, provocado pela conduta do agente. Em terceiro, que entre a 

ação e o resultado danoso deve estar presente um liame, sendo esse o 

fato gerador da responsabilidade, ou seja, o dano experimentado pela 

vítima deve ser consequência da atitude do ofensor. Essa ligação entre 

ação e dano é o nexo causal. O ato ilícito qualifica-se pela culpa, pois, o 
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Código Civil estabelece, em seu artigo 186, a responsabilidade daquele 

que agiu com imprudência ou negligência (culpa), causando dano a outrem 

e cometendo, por consequência, ato ilícito, ficando o causador do dano 

obrigado a repará-lo. Assim, o ilícito é fonte da obrigação de indenizar o 

prejuízo proporcionado à vítima. É o que dispõe o art. 186 do Código Civil, 

confira-se: Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, 

negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda 

que exclusivamente moral, comete ato ilícito. A Constituição Federal 

também autoriza a reparação ora buscada pela parte autora, nos termos 

do art. 5º, inciso X: Art. 5º X são invioláveis a intimidade, a vida privada, a 

honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo 

dano material ou moral decorrente de sua violação. No caso concreto, 

tenho que a violação à honra da parte requerente foi cabalmente 

demonstrada, uma vez que a simples inscrição indevida de seu nome nos 

cadastros de inadimplentes, por si só, é bastante para configurar o dano. 

Diante disso, verifica-se que a requerida, embora instada, não comprovou 

que a cobrança feita à autora, de fato, era devida, ônus que lhe competia 

e que respaldaria a negativação do nome da consumidora. Neste contexto, 

ausente nos autos provas concretas que atestem a licitude da inscrição 

do nome da autora nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, 

resta configurada a prática de ato ilícito pela requerida e, por conseguinte, 

o seu dever de indenizar os danos morais suportados pela demandante. 

Oportuno consignar que, na hipótese, trata-se de dano “in re ipsa”, ou 

seja, o dano emerge necessariamente da negativação indevida, fruto de 

débito inexistente, dispensando produção de provas, consoante reiterado 

entendimento jurisprudencial. No que diz respeito ao quantum 

indenizatório, cumpre salientar que a reparação do dano moral tem função 

diversa daquela referente aos dos danos patrimoniais, não podendo ser 

aplicados critérios iguais para sua quantificação. Ainda, é válido ressaltar 

que o dano moral, na moderna doutrina, é indenizável com tríplice 

finalidade: satisfativa para a vítima, dissuasório para o ofensor e de 

exemplaridade para a sociedade. Destarte, deve-se levar em 

consideração o atendimento destes três fatores, de sorte que não basta 

compensar a vítima pelo dano sofrido, pois é mister sancionar o lesante a 

fim de que a reparação ao dano moral funcione de forma a prevenir que o 

infrator não reitere sua conduta ilícita e, igualmente, sirva de exemplo para 

a sociedade, configurando-se numa prevenção geral. No arbitramento do 

montante da reparação do dano moral, ainda, deve ser feito com estrita 

observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, 

devendo o julgador considerar as peculiaridades do caso concreto, 

levando em conta a extensão do dano, assim como a situação financeira 

das partes. Logo, atento aos critérios acima explicitados, tenho que a 

condenação fixada no montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) 

proporciona uma adequada compensação pela dor/constrangimento 

sofrido, levando-se em conta a razoabilidade e a proporcionalidade. Por 

fim, no concernente ao pedido contraposto formulado pela requerida em 

sede de contestação, a fim de que o autor seja condenado ao pagamento 

do valor de R$ 70,20 (setenta reais e vinte centavos), deve ser rejeitado, 

pois, assim como já mencionado na presente sentença, a requerida 

sequer demonstrou a existência de relação contratual com o requerente, 

desse modo, não há que se falar em adimplemento de parcelas, por tal 

razão, rejeito o pedido contraposto. ANTE O EXPOSTO, nos termos do art. 

487, inciso I do NCPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido 

inicial para declarar a inexigibilidade do débito em questão, no valor de R$ 

70,20 (setenta reais e vinte centavos), bem como para condenar a 

empresa Ré ao pagamento de indenização por danos morais na quantia de 

R$ 4.000,00 (quatro mil reais), devidamente corrigido pelo índice do 

INPC/IBGE, a partir desta data (Súmula 362, do STJ) e juros de mora de 1% 

(um por cento) ao mês, a partir da data do evento danoso (20.11.2014) - 

Súmula 54 do STJ. Sem custas e honorários (artigos 54 e 55 da Lei n. 

9.099/95). Certificado o trânsito em julgado e nada sendo requerido em 

trinta dias, arquivem-se os autos com as cautelas e baixas de estilo. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010166-67.2015.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO FERREIRA DAMASCENO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO RICARDO GOMES PIMENTA OAB - MT0020613S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE PORTO ALEGRE DO NORTE SENTENÇA Numero do Processo: 

8010166-67.2015.8.11.0059 REQUERENTE: MARCIO FERREIRA 

DAMASCENO REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito C/C 

Indenização por Danos Materiais e Morais, com pedido de liminar, ajuizada 

por MARCIO FERREIRA DAMASCENO em desfavor de ENERGISA MATO 

GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., ambos qualificados nos 

autos. Em sede de tutela antecipada, requer a exclusão dos efeitos de 

negativação de seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito. No 

mérito, pugna pela declaração de inexistência da relação jurídica e a 

condenação da empresa ré em danos morais, no importe de 20 (vinte) 

salários mínimos, e danos materiais a ser arbitrados judicialmente. Juntou 

os documentos de fls. 03/13. Por meio da decisão de fls. 25/26, foi 

deferida a antecipação de tutela, designada audiência de conciliação e 

determinada a citação. Às fls. 27/46, a empresa demandada requereu a 

habilitação nos autos, apresentando os documentos constitutivos. 

Realizada a solenidade, a tentativa de acordo restou infrutífera (fls. 

91/92). Devidamente citada, a requerida apresentou contestação, 

oportunidade em que juntou os atos constitutivos da empresa e 

substabelecimento (fls. 94/134). Impugnação às fls. 135/139. Em seguida, 

os autos vieram conclusos. É o relato. Decido. Verifica-se que o presente 

feito se ocupa de matéria unicamente de direito, comportando julgamento 

no estado em que se encontra, revelando, por isso, desnecessária iniciar 

fase instrutória (CPC, 355, I). Da análise detida dos autos, observa-se que 

o pedido inicial merece prosperar, conforme a seguir será demonstrado. 

Com efeito, trata-se de relação de consumo, portanto, são aplicáveis as 

regras contidas no Código de Defesa do Consumidor, que, ao disciplinar o 

fornecimento de produtos ou serviços, prevê a responsabilidade objetiva 

do fornecedor, independente de culpa e com base no nexo causal entre o 

dano ao consumidor e o defeito do serviço prestado, nos termos do artigo 

14, in verbis: “Art. 14. O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes, ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos. §1º O serviço é defeituoso quando não fornece a 

segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em 

consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais: I - o modo de 

seu fornecimento; II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se 

esperam." Nesse contexto, a responsabilidade civil do fornecedor de 

serviços independe de culpa (latu sensu), sendo suficiente, para que 

surja o dever de reparar, a prova da existência de nexo causal entre o 

prejuízo suportado pelo consumidor e o defeito do serviço prestado. Pelo § 

3.º do mesmo artigo, tem-se que o fornecedor somente não será 

responsabilizado pelo serviço defeituoso quando provar que o defeito não 

existe, ou que decorre de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. 

No caso em apreço, constato que restou demonstrado que o nome do 

autor foi negativado pela empresa requerida perante o Serviço de 

Proteção ao Crédito – SPC/SERASA, em 08.07.2014, por um débito no 

valor de R$ 70,20 (setenta reais e vinte centavos), referente a fatura de 

energia elétrica com endereço em zona rural – Unidade Consumidora n. 

13687838. Nessa linha, o autor colacionou ao presente feito fatura de 

energia elétrica referente ao mês de novembro/2015 com seu endereço 

em zona urbana, no importe de R$ 76,95 (setenta e seis reais e sessenta 

e cinco centavos) - fl. 05, em local diverso, onde não foi mencionado 

débitos anteriores. Por sua vez, ao apresentar contestação, a empresa 

requerida sustenta que a fatura que gerou a negativação é devida e que 

possui a real utilização de energia elétrica na Unidade Consumidora n. 

9007082. Todavia, a parte requerida não anexou aos autos documentos 

capazes de comprovar a veracidade de suas alegações, devendo ser 

ressaltado que, embora colacione “prints” de telas de sistemas da 

empresa ré, a jurisprudência não admite tal elemento probatório por 

constituir prova unilateral, sendo insuficiente para atestar a legalidade do 

débito em questão e consequentemente a negativação. Nesse sentido: 

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – 

INSCRIÇÃO RESTRITIVA POR DÍVIDA NÃO CONTRAÍDA PELO SUPOSTO 

DEVEDOR – EXIBIÇÃO DE PRINTS EXTRAÍDOS DO SISTEMA DIGITAL 

INTERNO DA EMPRESA DE TELEFONIA PARA PROVAR A REALIDADE DA 

CONTRATAÇÃO – PROVA SOLTEIRA, UNILATERAL, MANIPULÁVEL E 
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IMPOTENTE PARA NEUTRALIZAR AS ALEGAÇÕES AUTORAIS (...). 1. 

Apenas a exibição de prints extraídos do sistema digital interno da 

empresa de telefonia, para provar a realidade da contração, figurando, 

porém, referidos elementos, como prova solteira, e sendo os mesmos 

marcados pela unilateralidade de sua produção e, por isso mesmo, 

manipulabilidade de seu conteúdo, deve ser tida como impotente para 

neutralizar a negativa autoral de contratação dos serviços de telefonia. 2. 

Caracteriza dano moral indenizável a negativação da parte sem a 

demonstração da existência de relação jurídica entre as partes e a efetiva 

ocorrência da mora (dano in re ipsa). (...).” (TJMT, Ap 15963/2017, DES. 

JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 26/09/2017, Publicado no DJE 02/10/2017). No tocante ao 

pedido de dano moral, é consabido que, para a configuração da 

responsabilidade civil, há que se verificar os pressupostos tidos como 

necessários e essenciais. Primeiro, necessário que haja uma conduta 

(ação) comissiva ou omissiva, a qual se apresenta como um ato lícito ou 

ilícito. Em segundo, que ocorra um dano à vítima, seja ele moral ou 

patrimonial, provocado pela conduta do agente. Em terceiro, que entre a 

ação e o resultado danoso deve estar presente um liame, sendo esse o 

fato gerador da responsabilidade, ou seja, o dano experimentado pela 

vítima deve ser consequência da atitude do ofensor. Essa ligação entre 

ação e dano é o nexo causal. O ato ilícito qualifica-se pela culpa, pois, o 

Código Civil estabelece, em seu artigo 186, a responsabilidade daquele 

que agiu com imprudência ou negligência (culpa), causando dano a outrem 

e cometendo, por consequência, ato ilícito, ficando o causador do dano 

obrigado a repará-lo. Assim, o ilícito é fonte da obrigação de indenizar o 

prejuízo proporcionado à vítima. É o que dispõe o art. 186 do Código Civil, 

confira-se: Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, 

negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda 

que exclusivamente moral, comete ato ilícito. A Constituição Federal 

também autoriza a reparação ora buscada pela parte autora, nos termos 

do art. 5º, inciso X: Art. 5º X são invioláveis a intimidade, a vida privada, a 

honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo 

dano material ou moral decorrente de sua violação. No caso concreto, 

tenho que a violação à honra da parte requerente foi cabalmente 

demonstrada, uma vez que a simples inscrição indevida de seu nome nos 

cadastros de inadimplentes, por si só, é bastante para configurar o dano. 

Diante disso, verifica-se que a requerida, embora instada, não comprovou 

que a cobrança feita à autora, de fato, era devida, ônus que lhe competia 

e que respaldaria a negativação do nome da consumidora. Neste contexto, 

ausente nos autos provas concretas que atestem a licitude da inscrição 

do nome da autora nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, 

resta configurada a prática de ato ilícito pela requerida e, por conseguinte, 

o seu dever de indenizar os danos morais suportados pela demandante. 

Oportuno consignar que, na hipótese, trata-se de dano “in re ipsa”, ou 

seja, o dano emerge necessariamente da negativação indevida, fruto de 

débito inexistente, dispensando produção de provas, consoante reiterado 

entendimento jurisprudencial. No que diz respeito ao quantum 

indenizatório, cumpre salientar que a reparação do dano moral tem função 

diversa daquela referente aos dos danos patrimoniais, não podendo ser 

aplicados critérios iguais para sua quantificação. Ainda, é válido ressaltar 

que o dano moral, na moderna doutrina, é indenizável com tríplice 

finalidade: satisfativa para a vítima, dissuasório para o ofensor e de 

exemplaridade para a sociedade. Destarte, deve-se levar em 

consideração o atendimento destes três fatores, de sorte que não basta 

compensar a vítima pelo dano sofrido, pois é mister sancionar o lesante a 

fim de que a reparação ao dano moral funcione de forma a prevenir que o 

infrator não reitere sua conduta ilícita e, igualmente, sirva de exemplo para 

a sociedade, configurando-se numa prevenção geral. No arbitramento do 

montante da reparação do dano moral, ainda, deve ser feito com estrita 

observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, 

devendo o julgador considerar as peculiaridades do caso concreto, 

levando em conta a extensão do dano, assim como a situação financeira 

das partes. Logo, atento aos critérios acima explicitados, tenho que a 

condenação fixada no montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) 

proporciona uma adequada compensação pela dor/constrangimento 

sofrido, levando-se em conta a razoabilidade e a proporcionalidade. Por 

fim, no concernente ao pedido contraposto formulado pela requerida em 

sede de contestação, a fim de que o autor seja condenado ao pagamento 

do valor de R$ 70,20 (setenta reais e vinte centavos), deve ser rejeitado, 

pois, assim como já mencionado na presente sentença, a requerida 

sequer demonstrou a existência de relação contratual com o requerente, 

desse modo, não há que se falar em adimplemento de parcelas, por tal 

razão, rejeito o pedido contraposto. ANTE O EXPOSTO, nos termos do art. 

487, inciso I do NCPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido 

inicial para declarar a inexigibilidade do débito em questão, no valor de R$ 

70,20 (setenta reais e vinte centavos), bem como para condenar a 

empresa Ré ao pagamento de indenização por danos morais na quantia de 

R$ 4.000,00 (quatro mil reais), devidamente corrigido pelo índice do 

INPC/IBGE, a partir desta data (Súmula 362, do STJ) e juros de mora de 1% 

(um por cento) ao mês, a partir da data do evento danoso (20.11.2014) - 

Súmula 54 do STJ. Sem custas e honorários (artigos 54 e 55 da Lei n. 

9.099/95). Certificado o trânsito em julgado e nada sendo requerido em 

trinta dias, arquivem-se os autos com as cautelas e baixas de estilo. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010008-75.2016.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

ODEMAR FERREIRA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO RICARDO GOMES PIMENTA OAB - MT0020613S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRASIL-EMPRESA BRASILEIRA DISTRIBUIDORA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE MAGNO LOPES DE SOUZA OAB - MG0071250A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE PORTO ALEGRE DO NORTE SENTENÇA Numero do Processo: 

8010008-75.2016.8.11.0059 REQUERENTE: ODEMAR FERREIRA DA 

COSTA REQUERIDO: EMBRASIL-EMPRESA BRASILEIRA DISTRIBUIDORA 

LTDA ODEMAR FERREIRA DA COSTA ajuizou ação declaratória de 

inexistência de débito c/c indenização por danos materiais e morais, com 

pedido liminar, em face de EMBRASIL – EMPRESA BRASILEIRA 

DISTRIBUIDORA LTDA, ambos qualificados nos autos, alegando em 

síntese que sofreu negativação indevida de seu nome nos órgãos de 

proteção ao crédito em razão de débito que não reconhece existir. Em 

sede de tutela antecipada, requer a sustação dos efeitos de negativação 

de seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito e ao fim almeja 

indenização a título de danos morais no valor equivalente a trinta salários 

mínimos e dano material a ser arbitrado judicialmente. Juntou os 

documentos de fls. 20/24. Por meio da decisão de fl. 25, foi deferido o 

pedido de tutela antecipada e, na sequência, designada audiência de 

conciliação. Às fls. 30/50, a empresa ré requereu a habilitação nos autos 

e apresentou documentos. A contestação foi apresentada às fls. 51/65, 

oportunidade em que a requerida pugnou pela suspensão do feito em 

razão de se encontrar em recuperação judicial e, no mérito, requereu a 

improcedência da demanda. Realizada a solenidade, a conciliação restou 

infrutífera (fl. 66). Impugnação às fls. 68/73. Determinada a intimação das 

partes para especificação dos elementos probatórios, o requerente 

informou que não pretendia produzir outras provas (fl. 76). Impugnação às 

fls. 77/98. Em seguida, os autos vieram conclusos. É o relato. Decido. 

Preliminarmente, em relação ao pedido de suspensão do feito formulado 

pela empresa ré, em razão da recuperação judicial, tenho que não merece 

acolhida, uma vez que o deferimento do processamento da recuperação 

judicial não acarreta a suspensão das ações de conhecimento para 

constituição de título executivo, uma vez que o acervo patrimonial da parte 

não será imediatamente atingido, inexistindo risco de qualquer constrição 

judicial. Desse modo, indefiro o pedido de suspensão dos autos. 

Verifica-se que o presente feito se ocupa de matéria unicamente de 

direito, comportando julgamento no estado em que se encontra, revelando, 

por isso, desnecessária iniciar fase instrutória (CPC, 355, I). Da análise 

detida dos autos, observa-se que o pedido inicial NÃO merece prosperar, 

conforme a seguir será demonstrado. Com efeito, a parte autora foi 

negativada pela empresa requerida perante o Serviço de Proteção ao 

Crédito – SERASA, com o vencimento de várias duplicatas, totalizando um 

débito no valor de R$ 8.812,10 (oito mil, oitocentos e doze reais e dez 

centavos) – fls. 03/04. A parte requerida, por sua vez, demonstrou, por 

meio das notas fiscais de venda emitidas e respectivos romaneios de 

entrega das mercadorias, que a compra foi efetivada para o autor e 

entregue em endereço nesta comarca (fls. 37/47), evidenciando, 

indiscutivelmente, que existiu uma relação jurídica entre a parte reclamante 

e a empresa requerida. Nesse diapasão, analisando detidamente os 

documentos juntados, constata-se lançamento de débito pela empresa ré 
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junto ao órgão de restrição cadastral desde 12.02.2015, sendo que o 

autor apenas registrou boletim de ocorrência, narrando eventual crime de 

estelionato, em 04.02.2016, informando que o fato se deu em 05.12.2015, 

data bem posterior à primeira negativação efetuada pela demandada. 

Ademais, constata-se que a inscrição estadual de produtor rural junto a 

SEFAZ/MT, em nome do requerente, coincide atualmente com os dados 

informados na nota fiscal emitida, constando o mesmo endereço 

cadastrado, consoante extrato anexo. De outro norte, existe lançamento 

anterior à negativação efetuada pela empresa ré (14.12.2014), o que 

descaracteriza eventual cabimento de indenização por dano moral, 

consoante disposição da Súmula 385 do STJ. Desse modo, restaram 

ausentes os elementos inerentes ao reconhecimento da inexistência de 

relação jurídica entre as partes e à responsabilidade civil, ante a falta de 

comprovação pela parte reclamante de que efetivamente sofreu 

cobranças indevidas por parte da Requerida. ANTE O EXPOSTO, nos 

termos do art. 487, inciso I, Código de Processo Civil, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido inicial e, consequentemente, REVOGO a liminar 

concedida à fl. 25. Sem custas e honorários (artigos 54 e 55 da Lei n. 

9.099/95). Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as 

cautelas e baixas de estilo. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010008-75.2016.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

ODEMAR FERREIRA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO RICARDO GOMES PIMENTA OAB - MT0020613S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRASIL-EMPRESA BRASILEIRA DISTRIBUIDORA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE MAGNO LOPES DE SOUZA OAB - MG0071250A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE PORTO ALEGRE DO NORTE SENTENÇA Numero do Processo: 

8010008-75.2016.8.11.0059 REQUERENTE: ODEMAR FERREIRA DA 

COSTA REQUERIDO: EMBRASIL-EMPRESA BRASILEIRA DISTRIBUIDORA 

LTDA ODEMAR FERREIRA DA COSTA ajuizou ação declaratória de 

inexistência de débito c/c indenização por danos materiais e morais, com 

pedido liminar, em face de EMBRASIL – EMPRESA BRASILEIRA 

DISTRIBUIDORA LTDA, ambos qualificados nos autos, alegando em 

síntese que sofreu negativação indevida de seu nome nos órgãos de 

proteção ao crédito em razão de débito que não reconhece existir. Em 

sede de tutela antecipada, requer a sustação dos efeitos de negativação 

de seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito e ao fim almeja 

indenização a título de danos morais no valor equivalente a trinta salários 

mínimos e dano material a ser arbitrado judicialmente. Juntou os 

documentos de fls. 20/24. Por meio da decisão de fl. 25, foi deferido o 

pedido de tutela antecipada e, na sequência, designada audiência de 

conciliação. Às fls. 30/50, a empresa ré requereu a habilitação nos autos 

e apresentou documentos. A contestação foi apresentada às fls. 51/65, 

oportunidade em que a requerida pugnou pela suspensão do feito em 

razão de se encontrar em recuperação judicial e, no mérito, requereu a 

improcedência da demanda. Realizada a solenidade, a conciliação restou 

infrutífera (fl. 66). Impugnação às fls. 68/73. Determinada a intimação das 

partes para especificação dos elementos probatórios, o requerente 

informou que não pretendia produzir outras provas (fl. 76). Impugnação às 

fls. 77/98. Em seguida, os autos vieram conclusos. É o relato. Decido. 

Preliminarmente, em relação ao pedido de suspensão do feito formulado 

pela empresa ré, em razão da recuperação judicial, tenho que não merece 

acolhida, uma vez que o deferimento do processamento da recuperação 

judicial não acarreta a suspensão das ações de conhecimento para 

constituição de título executivo, uma vez que o acervo patrimonial da parte 

não será imediatamente atingido, inexistindo risco de qualquer constrição 

judicial. Desse modo, indefiro o pedido de suspensão dos autos. 

Verifica-se que o presente feito se ocupa de matéria unicamente de 

direito, comportando julgamento no estado em que se encontra, revelando, 

por isso, desnecessária iniciar fase instrutória (CPC, 355, I). Da análise 

detida dos autos, observa-se que o pedido inicial NÃO merece prosperar, 

conforme a seguir será demonstrado. Com efeito, a parte autora foi 

negativada pela empresa requerida perante o Serviço de Proteção ao 

Crédito – SERASA, com o vencimento de várias duplicatas, totalizando um 

débito no valor de R$ 8.812,10 (oito mil, oitocentos e doze reais e dez 

centavos) – fls. 03/04. A parte requerida, por sua vez, demonstrou, por 

meio das notas fiscais de venda emitidas e respectivos romaneios de 

entrega das mercadorias, que a compra foi efetivada para o autor e 

entregue em endereço nesta comarca (fls. 37/47), evidenciando, 

indiscutivelmente, que existiu uma relação jurídica entre a parte reclamante 

e a empresa requerida. Nesse diapasão, analisando detidamente os 

documentos juntados, constata-se lançamento de débito pela empresa ré 

junto ao órgão de restrição cadastral desde 12.02.2015, sendo que o 

autor apenas registrou boletim de ocorrência, narrando eventual crime de 

estelionato, em 04.02.2016, informando que o fato se deu em 05.12.2015, 

data bem posterior à primeira negativação efetuada pela demandada. 

Ademais, constata-se que a inscrição estadual de produtor rural junto a 

SEFAZ/MT, em nome do requerente, coincide atualmente com os dados 

informados na nota fiscal emitida, constando o mesmo endereço 

cadastrado, consoante extrato anexo. De outro norte, existe lançamento 

anterior à negativação efetuada pela empresa ré (14.12.2014), o que 

descaracteriza eventual cabimento de indenização por dano moral, 

consoante disposição da Súmula 385 do STJ. Desse modo, restaram 

ausentes os elementos inerentes ao reconhecimento da inexistência de 

relação jurídica entre as partes e à responsabilidade civil, ante a falta de 

comprovação pela parte reclamante de que efetivamente sofreu 

cobranças indevidas por parte da Requerida. ANTE O EXPOSTO, nos 

termos do art. 487, inciso I, Código de Processo Civil, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido inicial e, consequentemente, REVOGO a liminar 

concedida à fl. 25. Sem custas e honorários (artigos 54 e 55 da Lei n. 

9.099/95). Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as 

cautelas e baixas de estilo. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000136-24.2017.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEY MARTINS FARIAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO RICARDO GOMES PIMENTA OAB - MT0020613S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RICARDO RODRIGUES ZANELA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE PORTO ALEGRE DO NORTE DESPACHO INICIAL Número do 

Processo: 1000136-24.2017.8.11.0059 EXEQUENTE: VALDEY MARTINS 

FARIAS EXECUTADO: RICARDO RODRIGUES ZANELA Recebo a inicial e 

nos termos art. 829 do NCPC, determino a citação do executado para, em 

três dias, pagar a dívida. Nos termos do enunciado 97 do FONAJE ("A 

multa prevista no art. 523, § 1º, do CPC/2015 aplica-se aos Juizados 

Especiais Cíveis, ainda que o valor desta, somado ao da execução, 

ultrapasse o limite de alçada; a segunda parte do referido dispositivo não é 

aplicável, sendo, portanto, indevidos honorários advocatícios de dez por 

cento"), deixa-se de fixar honorários advocatícios. Determino a expedição 

de mandado de citação, penhora e avaliação, nos termos do §1º do art. 

829, que dispõe o seguinte: “Do mandado de citação constarão, também, a 

ordem de penhora e a avaliação a serem cumpridas pelo oficial de justiça 

tão logo verificado o não pagamento no prazo assinalado, de tudo 

lavrando-se auto, com intimação do executado”. Caso o executado não 

seja localizado para ser citado, o oficial de justiça deverá proceder na 

forma do art. 830 do NCPC e a parte exequente, nos termos do § 2º do 

referido dispositivo legal. Efetuada a penhora, o devedor será intimado a 

comparecer à audiência de conciliação, quando poderá oferecer 

embargos (art. 52, IX), por escrito ou verbalmente (art. 53, § 1º da Lei n. 

9.099/95). Intimem-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000145-83.2017.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

ODINO DOS SANTOS RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO PAIAO RIOS OAB - SP277251 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO PEREIRA DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS
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CÍVEL DE PORTO ALEGRE DO NORTE DESPACHO Número do Processo: 

1000145-83.2017.8.11.0059 REQUERENTE: ODINO DOS SANTOS 

RODRIGUES REQUERIDO: JOAO PEREIRA DA SILVA Nos termos dos 

artigos 320 e 321 do NCPC, determino a sua intimação, por intermédio do 

advogado para, no prazo de 15(quinze) dias, emendar a inicial para 

apresentar comprovante de endereço, a fim de demonstrar o seu atual 

domicílio nesta comarca, sob pena de extinção do feito. Decorrido o lapso 

temporal acima, retornem conclusos. Intime-se. Cumpra-se.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 66309 Nr: 1841-11.2016.811.0059

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HILÁRIO JOSÉ MOLINA, ALESSANDRA DE ANDRADE 

SANTOS MOLINA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGREX DO BRASIL S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACKELINE SOUSA E SILVA 

CONDÃO MILHOMEM - OAB:21104/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALTIVO JOSÉ DA SILVA 

JUNIOR - OAB:27452 - GO, Diogo da Costa Araujo - OAB:30.829 - GO

 Considerando que foi apresentado Recurso de Apelação e tendo a 

Secretaria deste Juízo certificado a tempestividade do ato, abra-se vista à 

parte apelada para apresentação de contrarrazões no prazo legal.

Apresentada resposta ou decorrido sem manifestação o prazo, deverá a 

Secretaria Judicial proceder com a imediata remessa dos autos à Superior 

Instância.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 59529 Nr: 3063-48.2015.811.0059

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELDSM, DHS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BBDM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilberto Louredo da Silva - 

OAB:14326-B/MT, TARCÍSIO BONFIM RIBEIRO - OAB:19.338/A - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO BORGES DE MELLO - 

OAB:41687

 (...)Inicialmente, tange à preliminar arguida pelo requerido, constata-se 

que razão não lhe assiste, porquanto sequer foi fundamentada sua 

alegação.Outrossim, guisa frisar que a ação revisional de alimentos 

encontra amparo legal, trazendo o Código Civil, em seu artigo 1.699, caput, 

a lição de que, havendo mudanças na situação financeira do alimentante 

ou do alimentado após a prolação de decisão que fixa alimentos, poderá 

ser acionado o Poder Judiciário para que aprecie a novel condição e 

reduza/majore/exonere a pensão.Nesta senda, REJEITO a preliminar 

suscitada.(...)Neste sentido, declaro o feito saneado e como ponto 

controvertido fixo a alteração na capacidade financeira, logo alimentar, do 

requerido.Em prosseguimento, defiro a exibição dos extratos de 

declaração de renda do requerido relativamente aos últimos 03 (três) 

anos, razão pela qual será procedida com a busca através do Sistema 

INFOJUD das últimas declarações de Ajuste Anual de Imposto de Renda 

(...)Outrossim, deverá a Secretaria Judicial expedir ofício ao Detran/GO 

para que apresente relatório descritivo de eventuais veículos registrados 

em nome de BRUNO BORGES DE MELO.Em tempo, determino ao requerido 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente cópia de seus últimos 03 

(três) holerites.Finalmente, expedido o ofício ao Detran e intimado o 

requerido acerca da determinação supra, tornem os autos imediatamente 

conclusos para efetivação da pesquisa junto ao Sistema 

Infojud.Imbricados ao feito todos os documentos supra assinalados, 

intimem-se as partes para manifestação no prazo sucessivo de 15 

(quinze) dias.Após, vistas ao Ministério Público para manifestação em 30 

(trinta) dias.Determino à Secretaria deste Juízo para que monitore o 

decurso de prazo e, caso não sejam devolvidos os autos, autorizo desde 

já a retirada dos autos do sistema próprio ao Ministério Público, 

encaminhando, após, à conclusão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 61779 Nr: 18-02.2016.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LILIA LOPES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dianatan Ferreira Jorge - 

OAB:18699/O, Jodacy Gaspar Dantas - OAB:10993/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Aqui se tem ação para concessão de benefício previdenciário.

Nestes autos foi proferida sentença, ocasião em que foram julgados 

procedentes os pedidos contidos na exordial.

Por conseguinte, foi certificado o trânsito em julgado da sentença, de 

modo que, na sequência, a parte autora ingressou com pedido de 

cumprimento de sentença, apresentando os respectivos cálculos para fins 

de expedição de Requisição de Pequeno Valor.

Instado a se manifestar quanto aos cálculos apresentados pela 

exequente, o demandado externou sua discordância, apresentando 

cálculos diversos.

Na sequência, a parte autora manifestou-se nos autos, aduzindo 

concordar com o valor apresentado pelo requerido.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

HOMOLOGO a planilha acostada ao feito, referência 66, devendo a 

Gestora Judiciária cumprir as disposições insertas no artigo 535, § 3º do 

Código de Processo Civil.

 Outrossim, havendo pedido nesse sentido, defiro, desde já, a expedição 

de Alvará de Levantamento, conforme autorizado pela Resolução nº. 

405-2016 do Conselho da Justiça Federal.

Após o cumprimento da determinação supra, intime-se a exequente em 

prosseguimento e, nada sendo requerido no prazo de 15 (quinze) dias, 

volvam-me conclusos para extinção.

Frise-se que a atualização monetária ocorrerá no momento da expedição 

da RPV.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 66274 Nr: 1839-41.2016.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MSSR, Sandra de Sousa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R. R. FERREIRA ME, REJANE ROSA FERREIRA, 

Wagton Rosa Ferreira, Charliane Mamede de Carvalho Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELTON SCHWINGEL - 

OAB:31314

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nivaldo Pereira da Silva - 

OAB:17795/MT

 Aqui se tem ação de indenização por danos materiais, estéticos e morais, 

ajuizada por MARCOS SUEL SOUSA REIS em desfavor de R.R. FERREIRA 

ME, REJANE ROSA FERREIRA, WAGTON ROSA FERREIRA e CHARLIENE 

MAMEDE DE CARVALHO FERREIRA.

Saneado o feito, foram fixados os seguintes pontos controvertidos:

 1) Quem promoveu a realização do evento e onde foi realizado;

2) Nexo causal entre a queima de fogos de artifício e a lesão causada pela 

parte autora;

Na sequência, este Juízo determinou a expedição de ofício ao Hospital 

Municipal de Confresa para que este promovesse a exibição integral do 

prontuário médico do autor, referente ao período em que este esteve 

internado em razão do acidente relatado na inicial.

Após, foi colacionado aos autos o indigitado prontuário.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Analisando o caderno processual, mormente os documentos exibidos pelo 

Hospital Municipal de Confresa, conclui-se que o motivo pelo qual o autor 

perdeu a visão do olho esquerdo foi em razão do choque com fogos de 

artifício, sendo tal situação amplamente relatada nos laudos e prontuários 

médicos.

Assim, em prosseguimento, diante da necessidade de se aferir quem 

promoveu o evento que ensejou no acidente sofrido pelo autor, bem assim 

diante da necessidade de constatar o local em que este fora realizado, 

fixo o prazo sucessivo de 15 (quinze) dias para que as partes, diante 

deste ponto controvertido, indiquem de maneira objetiva as provas que 
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pretendem produzir, devendo ser declinada a importância de cada prova 

pretendida para o deslinde dos fatos, sob risco de indeferimento. Demais 

disso, guisa frisar que eventual ausência de manifestação implicará na 

concordância tácita com o julgamento antecipado da lide.

 Outrossim, dentro do prazo supra, poderão as partes manifestar-se 

quanto aos documentos colacionados na referência 57.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 67632 Nr: 2235-18.2016.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ronivaldo Célio Freire, RIVALDO RAFAEL FREIRE, 

RICARDO RAFAEL FREIRE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Confresa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA COLLODETE DO 

NASCIMENTO - OAB:1771

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, fixo o prazo de 15 (quinze) dias para que a parte autora 

promova a inclusão na lide de Célio José Freire, indicando a qualificação 

completa e endereço em que este pode ser localizado.Caso o venha incluir 

no polo passivo, deverá promover-lhe a citação.Guisa frisar que eventual 

inércia ensejará na extinção do feito sem análise do mérito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 93264 Nr: 11107-85.2017.811.0059

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELETRICA RADIANTE MATERIAIS ELETRICOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Confresa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RITA DE CÁSSIA ALMEIDA DO 

CARMO - OAB:31267

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Desse modo, ao menos nessa análise de cognição sumária, em 

apreciação aos documentos acostados aos autos, bem assim diante das 

alegações perpetradas, INDEFIRO A LIMINAR pleiteada.Notifique-se o 

impetrado para que, em 10 (dez) dias, preste informações.Cientifique-se o 

Procurador Jurídico da Prefeitura Municipal de Confresa/MT para, 

querendo, ingressar no feito.Na sequência, apresentadas as informações 

ou decorrido o prazo legal, abra-se vistas dos autos ao Ministério Público 

para emissão de parecer, nos termos do artigo 11 da Lei 12.016/2009, no 

prazo de 10 (dez) dias.Na sequência, tornem os autos conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 43679 Nr: 3439-39.2012.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELPAF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DGM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Raira Moraes de Miranda - 

OAB:20050/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amauri Martins Fontes - 

OAB:4837-A - MT

 Sendo assim, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO CONTIDO 

NA PETIÇÃO INICIAL, apenas para reconhecer a união estável havida 

entre as partes, REJEITANDO TODOS OS DEMAIS PEDIDOS, resolvendo o 

mérito da demanda, com fundamento no artigo 487, I do Código de 

Processo Civil. Condeno a autora a pagar à parte ré o montante relativo a 

10% (dez por cento) do valor atualizado do benefício econômico havido 

com esta sentença.Condeno a autora a pagar à parte ré o montante 

relativo às despesas que por ventura vierem a ser demonstradas em sede 

de liquidação, inclusive custas que tiver antecipado.Havendo o trânsito em 

julgado, arquivem-se os autos na condição de findo.Porto Alegre do Norte 

(MT), 7 de novembro de 2017.Marcos André da SilvaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 76593 Nr: 846-61.2017.811.0059

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Itaú S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HENRIQUE OLIVEIRA NONATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:22.131/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ação de Busca e Apreensão

Autos n. 846-61.2017.811.0059 (código 76593)

Autor: BANCO ITAÚ – UNIBANCO S/A

Réu: HENRIQUE OLIVEIRA NONATO

SENTENÇA

RELATÓRIO

Aqui se revela ação de busca e apreensão, ajuizada por Banco Itaú – 

Unibanco S/A em face de Henrique Oliveira Nonato.

Após a concessão da liminar, a parte autora pugnou pela extinção do 

feito, com arrimo no artigo 485, VIII, do Código de Processo Civil.

É O RELATÓRIO. DECIDO.

Não havendo óbice quanto ao pleito, defiro o pedido formulado pela parte 

autora.

Sendo assim, HOMOLOGO a desistência da ação e EXTINGO o processo, 

sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VIII do Código de 

Processo Civil.

Sem custas e sem honorários.

Com o trânsito em julgado, arquive-se.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 91151 Nr: 9916-05.2017.811.0059

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bradesco Consórcios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAIMUNDO ABREU COUTINHO 98117335115

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pedro Roberto Romão - 

OAB:209551/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ação de Busca e Apreensão

Autos n. 9916-05.2017.811.0059 (código 91151)

Autor: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

Réu: RAIMUNDO ABREU COUTINHO

SENTENÇA

RELATÓRIO

Aqui se revela ação de busca e apreensão, ajuizada por Bradesco 

Administradora de Consórcios Ltda em face de Raimundo Abreu Coutinho.

Após a concessão da liminar, a parte autora pugnou pela extinção do 

feito, com arrimo no artigo 485, VIII, do Código de Processo Civil.

É O RELATÓRIO. DECIDO.

Não havendo óbice quanto ao pleito, defiro o pedido formulado pela parte 

autora.

Sendo assim, HOMOLOGO a desistência da ação e EXTINGO o processo, 

sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VIII do Código de 

Processo Civil.

Sem custas e sem honorários.

Com o trânsito em julgado, arquive-se.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 94385 Nr: 11791-10.2017.811.0059

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAIMUNDO NEY PINHEIRO TELES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERINTENDENTE ADJUNTO DE 

FISCALIZAÇÃO FAZENDÁRIA DO ESTADO DE MT, Sr. ELIEL BARROS 

PINHEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS AURÉLIO RODRIGUES 

DOS SANTOS - OAB:17066 - MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Desse modo, ao menos nessa análise de cognição sumária, em 

apreciação aos documentos acostados aos autos, bem assim diante das 

alegações perpetradas, DEFIRO A LIMINAR pleiteada para impor à parte 

impetrada a vedação de inserção na base de cálculo do ICMS o valor 

relativo a TUSD das faturas de energia elétrica emitidas em face da parte 

impetrante..Notifique-se o impetrado para que, em 10 (dez) dias, preste 

informações.Cientifique-se o Procurador Jurídico do Estado de Mato 

Grosso/MT para, querendo, ingressar no feito.Na sequência, 

apresentadas as informações ou decorrido o prazo legal, abra-se vistas 

dos autos ao Ministério Público para emissão de parecer, nos termos do 

artigo 11 da Lei 12.016/2009, no prazo de 10 (dez) dias.Na sequência, 

tornem os autos conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 94652 Nr: 11950-50.2017.811.0059

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Thiago Justen de Morais

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Presidente da Câmara Municipal Confresa/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NIVALDO PEREIRA DA SILVA - 

OAB:17795/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto e por tudo mais que nos autos constam, DEFIRO o pedido 

liminar veiculado na inicial, para o fim de determinar ao PRESIDENTE DA 

CÂMARA MUNICIPAL DE CONFRESA/MT que realize a convocação e 

nomeação do impetrante ao cargo de controlador interno, DANDO-LHE 

EFETIVA POSSE. Intime-se pessoalmente o prefeito municipal RONIO 

CONDÃO BARROS MILHOMEM. Fixo o prazo de 36 horas para 

cumprimento da liminar, consignando que será aplicada multa de 

R$10.000,00 (dez mil reais) por dia de descumprimento.Notifique-se a 

autoridade impetrada a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, preste 

informações que julgue necessárias.Cientifique-se o órgão de 

representação judicial da pessoa jurídica interessada, devendo ser-lhe 

encaminhada cópia da petição inicial desacompanhada dos documentos 

para que, querendo, ingresse no feito.Na sequência, apresentadas as 

informações ou decorrido o prazo legal, abra-se vistas dos autos ao 

Ministério Público para emissão de parecer, nos termos do artigo 11 da Lei 

12.016/2009, no prazo de 10 (dez) dias.Na sequência, tornem os autos 

imediatamente conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 21497 Nr: 1731-85.2011.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Euzélia Gomes da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Denuélita Bispo dos Santos - 

OAB:17.569-A, Letacio Vargas Leite - OAB:20.350 - GO, Tulio de 

Alencar Costa Leite - OAB:20.597 - GO, Vinicius Vargas Leite - 

OAB:11213-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 1731-85.2011.811.0059 (código: 21497)

Considerando que foi apresentado Recurso de Apelação e tendo a 

Secretaria deste Juízo certificado que o ato foi praticado tempestivamente, 

abra-se vista à parte apelada para apresentação de contrarrazões, no 

prazo legal.

Posteriormente, apresentada as contrarrazões ou tendo decorrido o prazo 

sem que nada tenha sido dito, encaminhem-se estes autos à Instância 

Superior, com as homenagens deste Juízo.

Porto Alegre do Norte (MT), 12 de dezembro de 2017.

Marcos André da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 40649 Nr: 370-96.2012.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alice Rezende Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Letacio Vargas Leite - 

OAB:20.350 - GO, Luzia Stella Muniz - OAB:4273-B/MT, Vinicius 

Vargas Leite - OAB:11213-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 370-96.2012.811.0059 (Código 40649)

SENTENÇA

Alice Rezende Ferreira ingressou com a presente ação previdenciária 

para a concessão de aposentadoria por idade rural em face do Instituto 

Nacional do Seguro Social (INSS).

A parte autora foi devidamente intimada para apresentar, no prazo de 30 

(trinta) dias, o comprovante de indeferimento do requerimento 

administrativo, no entanto, até a presente data, não atendeu ao comando 

judicial.

Decido.

A sistemática estabelecida pelos tribunais superiores preconiza que o 

prévio indeferimento de requerimento administrativo dos benefícios 

previdenciários é condição para propositura de ações judiciais com a 

mesma finalidade.

Já estando proposta a demanda, estabelece-se prazo para que o autor 

promova tal diligência e, se não houver atendimento, é caso de extinção 

do feito.

Tendo sido intimada para tanto, mas não tendo demonstrado que 

promoveu o requerimento administrativo, merece extinção o presente feito.

Em face do que foi dito, EXTINGO este feito, sem resolução do mérito, nos 

termo do artigo 485, IV, do Código de Processo Civil.

Sem custas e sem honorários.

Porto Alegre do Norte (MT), 13 de dezembro de 2017.

Marcos André da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 40495 Nr: 229-77.2012.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ilda dos Santos Pinto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Denuélita Bispo dos Santos - 

OAB:17.569-A, Letacio Vargas Leite - OAB:20.350 - GO, Luzia Stella 

Muniz - OAB:4273-B/MT, Vinicius Vargas Leite - OAB:11213-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo: 229-77.2012.811.0059 (Código: 40495)

Aqui sem tem ação para concessão de aposentadoria por idade rural.

Analisando os autos, verifica-se a inexistência de preliminares a serem 

analisadas.

Assim, declaro o feito saneado e fixo como pontos controvertidos a 

efetiva existência de atividade rural em regime de economia familiar 

exercida pela parte requerente e o lapso de tempo envolvido em tais 

afazeres.

Defiro a produção de prova testemunhal, conforme requerido pelas partes, 

frisando que o rol deverá ser juntado aos autos em até quinze (15) dias 

antes da data da audiência, nos termos do art. 357, §4°, do CPC, indicando 

as que comparecerão independente de intimação e aquelas que exigirão a 

diligência intimatória.

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 07 de fevereiro de 

2018 às 13h30min, horário oficial do Estado de Mato Grosso.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Porto Alegre do Norte/MT, 12 de dezembro de 2017.

Marcos André da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 18943 Nr: 2766-17.2010.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nicelena Peres de Araújo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandro Del Nero Martins 

de Araújo - OAB:233292/SP, Luis Henrique Lopes - OAB:28134/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 2766-17.2010.811.0059 (código: 18943)

Considerando que foi apresentado Recurso de Apelação e tendo a 

Secretaria deste Juízo certificado que o ato foi praticado tempestivamente, 

abra-se vista à parte apelada para apresentação de contrarrazões, no 

prazo legal.

Posteriormente, apresentada as contrarrazões ou tendo decorrido o prazo 

sem que nada tenha sido dito, encaminhem-se estes autos à Instância 

Superior, com as homenagens deste Juízo.

Porto Alegre do Norte (MT), 12 de dezembro de 2017.

Marcos André da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 20119 Nr: 783-46.2011.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aldenora Carlos Reis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Henrique Lopes - 

OAB:28134/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 783-46.2011.811.0059 (código: 20119)

Considerando que foi apresentado Recurso de Apelação e tendo a 

Secretaria deste Juízo certificado que o ato foi praticado tempestivamente, 

abra-se vista à parte apelada para apresentação de contrarrazões, no 

prazo legal.

Posteriormente, apresentada as contrarrazões ou tendo decorrido o prazo 

sem que nada tenha sido dito, encaminhem-se estes autos à Instância 

Superior, com as homenagens deste Juízo.

Porto Alegre do Norte (MT), 14 de dezembro de 2017.

Marcos André da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 20127 Nr: 791-23.2011.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Floriza Rodrigues da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandro Del Nero Martins 

de Araújo - OAB:233292/SP, Luis Henrique Lopes - OAB:28134/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 791-23.2011.811.0059 (código: 20127)

Considerando que foi apresentado Recurso de Apelação e tendo a 

Secretaria deste Juízo certificado a tempestividade do ato, abra-se vista à 

parte apelada para apresentação de contrarrazões no prazo legal.

Em tempo, deverá a parte autora, no mesmo prazo supramencionado, 

informar se houve a devida implantação do benefício concedido em 

sentença.

Em caso de negativa, deverá a requerente manifestar-se quanto à 

eventual pretensão executiva, acompanhada da respectiva memória de 

cálculos, ressaltando que a cominação em multa tem restado ineficaz para 

coibir desídia da Fazenda Pública em casos como este.

Posteriormente, tornem os autos imediatamente conclusos.

Porto Alegre do Norte (MT), 12 de dezembro de 2017.

Marcos André da Silva

Juiz Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 19103 Nr: 2926-42.2010.811.0059

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agropecuária Fazenda Porta do Sol Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jesus Moreira da Silva, vulgo "Maranhense"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alceu Paulo da Silva Júnior - 

OAB:153.069 - SP, Braz Aristeu de Lima - OAB:24464/SP, Derson 

Jales Costa Sales - OAB:3977, Manoel Batista de Lima - 

OAB:55999/SP, Thiago da Silva Machado - OAB:17.908-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Giancarlo Silva Lara 

Castrillon - OAB:6.552/MT

 Autos n. 2926-42.2010.811.0059 (código: 19103)

Considerando a petição contida na folha127, intime-se o procurador da 

parte autora, via DJE, para que apresente procuração com poderes 

especiais para receber e dar quitação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de indeferimento.

Após, volvam os autos conclusos.

Porto Alegre do Norte (MT), 14 de dezembro de 2017.

Marcos André da Silva

Juiz Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 19104 Nr: 2927-27.2010.811.0059

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agropecuária Fazenda Porta do Sol Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jesus Moreira da Silva, vulgo "Maranhense"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alceu Paulo da Silva Júnior - 

OAB:153.069 - SP, Braz Aristeu de Lima - OAB:24464/SP, Derson 

Jales Costa Sales - OAB:3977, Manoel Batista de Lima - 

OAB:55999/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rhandell Bedim Louzada - 

OAB:9266 - MT

 Autos n. 2927-27.2010.811.0059 (código: 19104)

Considerando que foi apresentado Recurso de Apelação, certifique-se a 

sua tempestividade, após, abra-se vista à parte apelada para 

apresentação de contrarrazões, no prazo legal.

Posteriormente, apresentada as contrarrazões ou tendo decorrido o prazo 

sem que nada tenha sido dito, encaminhem-se estes autos à Instância 

Superior, com as homenagens deste Juízo.

Porto Alegre do Norte (MT), 14 de dezembro de 2017.

Marcos André da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 51997 Nr: 1712-74.2014.811.0059

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MJMdS, RMdS, WMdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TIAGO FERREIRA DE MORAIS - 

OAB:22588/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nivaldo Pereira da Silva - 

OAB:17795/MT

 Autos n. 1712-74.2014.811.0059 (código: 51997)

Rodrigo Mendonça da Silva e Warrita Mendonça da Silva ingressaram com 

a presente ação de execução de alimentos em desfavor de Iris Mendanha 

da Silva.

Na petição contida na folha 136, os exequentes pleiteiam a renovação do 

mandado de prisão civil do executado, bem como a expedição de mandado 

de penhora e avaliação de eventuais bens em nome do executado.

Considerando que, segundo informações colhidas pela assessoria deste 

Juízo, não há possibilidade de cadastramento de mandado de prisão civil 

no Banco Nacional de Mandado de Prisão, nos termos da Resolução do 

CNJ nº 137, renove-se a expedição do mandado de prisão em desfavor do 

executado, devendo ser encaminhadas cópias do mesmo às Delegacias 

de Polícia Civil das cidades de Confresa/MT e Porto Alegre do Norte/MT, ao 

Batalhão da Polícia Militar de Confresa/MT e Polícia Federal do Estado do 

Mato Grosso.

Destarte, intimem-se os exequentes para que apresentem o cálculo 

atualizado do débito remanescente, no prazo de 15 (quinze) dias.

Após, expeça-se de mandado de penhora e avaliação de eventuais bens 

que sejam localizados em poder do executado até a satisfação total do 

débito.

Cumpra-se.

Porto Alegre do Norte (MT), 13 de dezembro de 2017.

Marcos André da Silva
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Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 42221 Nr: 937-94.2011.811.0049

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Raimundo Nonato Luiz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Letacio Vargas Leite - 

OAB:20.350 - GO, Tulio de Alencar Costa Leite - OAB:20.597 - GO, 

Vinicius Vargas Leite - OAB:11213-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 937-94.2011.811.0049 (Código 42221)

SENTENÇA

Raimundo Nonato Luz ingressou com a presente ação previdenciária para 

a concessão de aposentadoria por idade rural em face do Instituto 

Nacional do Seguro Social (INSS).

A parte autora foi devidamente intimada para apresentar, no prazo de 30 

(trinta) dias, o comprovante de indeferimento do requerimento 

administrativo, no entanto, até a presente data, não atendeu ao comando 

judicial.

Decido.

A sistemática estabelecida pelos tribunais superiores preconiza que o 

prévio indeferimento de requerimento administrativo dos benefícios 

previdenciários é condição para propositura de ações judiciais com a 

mesma finalidade.

Já estando proposta a demanda, estabelece-se prazo para que o autor 

promova tal diligência e, se não houver atendimento, é caso de extinção 

do feito.

Tendo sido intimada para tanto, mas não tendo demonstrado que 

promoveu o requerimento administrativo, merece extinção o presente feito.

Em face do que foi dito, EXTINGO este feito, sem resolução do mérito, nos 

termo do artigo 485, IV, do Código de Processo Civil.

Sem custas e sem honorários.

Porto Alegre do Norte (MT), 12 de dezembro de 2017.

Marcos André da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 53359 Nr: 2833-40.2014.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Geraldo da Rocha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jaqueson dos Santos Castro - 

OAB:17106/A - MT, Kerly Joana Carboneara - OAB:17107/A - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 2833-40.2014.811.0059 (código: 53359)

Nos termos do artigo 535 do Código de Processo Civil, tem o INSS o prazo 

de 30 (trinta) dias para, se quiser, impugnar o cumprimento da sentença 

pretendido pela parte autora, podendo, nos próprios autos, apresentar 

impugnação.

Efetive-se a intimação ora determinada mediante remessa dos autos.

Oportunamente, tornem os autos conclusos.

Porto Alegre do Norte (MT), 13 de dezembro de 2017.

Marcos André da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 53361 Nr: 2835-10.2014.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Celia Ferreira Brandão Evangelista

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jaqueson dos Santos Castro - 

OAB:17106/A - MT, Kerly Joana Carboneara - OAB:17107/A - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 2835-10.2014.811.0059 (Código 53361)

SENTENÇA

Celia Ferreira Brandão Evangelista ingressou com a presente ação 

previdenciária para a concessão de aposentadoria por idade rural em face 

do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS.

Na petição contida na folha 94, a requerente pugnou pela extinção do 

feito, com arrimo no artigo 485, VIII, do Código de Processo Civil.

A parte ré foi devidamente intimada para se manifestar quanto ao pedido 

de desistência, mas se quedou inerte.

É o relatório. Decido.

Não havendo óbice quanto ao pleito, defiro o pedido formulado pela parte 

autora.

Sendo assim, HOMOLOGO a desistência da ação e EXTINGO o processo, 

sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VIII do Código de 

Processo Civil.

Sem custas e sem honorários.

P.R.I.C.

 Porto Alegre do Norte/MT, 12 de dezembro de 2017.

 Marcos André da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 20113 Nr: 777-39.2011.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Salomão da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Henrique Lopes - 

OAB:28134/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 777-39.2011.811.0059 (código: 20113)

Considerando que foi apresentado Recurso de Apelação e tendo a 

Secretaria deste Juízo certificado a tempestividade do ato, abra-se vista à 

parte apelada para apresentação de contrarrazões no prazo legal.

Em tempo, deverá a parte autora, no mesmo prazo supramencionado, 

informar se houve a devida implantação do benefício concedido em 

sentença.

Em caso de negativa, deverá a requerente manifestar-se quanto à 

eventual pretensão executiva, acompanhada da respectiva memória de 

cálculos, ressaltando que a cominação em multa tem restado ineficaz para 

coibir desídia da Fazenda Pública em casos como este.

Posteriormente, tornem os autos imediatamente conclusos.

Porto Alegre do Norte (MT), 13 de dezembro de 2017.

Marcos André da Silva

Juiz Substituto

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 90380 Nr: 9506-44.2017.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Josivaldo de Brito de Sousa, Tiago Lemes da 

Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALTER DA SILVA COSTA - 

OAB:9704/A

 (...). ANTE O EXPOSTO, adotando o parecer ministerial, INDEFIRO o pedido 

de revogação da prisão preventiva. Outrossim, considerando que o réu 

Tiago Lemes da Silva, citado por edital, não compareceu e nem constituiu 

advogado, suspendo o processo e o prazo prescricional no tocante a ele, 

nos termos do artigo 366 do CPP, devendo ser procedido o 

desmembramento do feito. De outro giro, quanto ao réu Josivaldo de Brito 

de Sousa, redesigno audiência de instrução e julgamento para o dia 01 de 

fevereiro de 2018, às 16h00min (horário oficial do Estado de Mato 

Grosso). Oficie-se requisitando a testemunha IPC Rosemeri Márcia 

Menegat. Oficie-se ao Cartório de Tabelionato de Notas de Confresa/MT 

requisitando o envio da certidão de óbito da vítima Luiz Correia de Souza. 

Após, abra-se vista ao Ministério Público para localização das 
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testemunhas Adaildes Rodrigues de Oliveira e João Paulo Lemes da Silva. 

Saem os presentes intimados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 88999 Nr: 8683-70.2017.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gustavo Alves da Silva, Marcos Dyone 

Ferreira Diniz, Bruno Pereira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TIAGO FERREIRA DE MORAIS - 

OAB:22588/O

 Ante o exposto, verificando-se que não houve qualquer alteração fática 

em relação à prisão dos custodiados, mas sim incremeno dos indícios em 

seu desfavor, INDEFIRO o pedido, mantendo a decisão que decretou sua 

prisão preventiva. Assim, caminhando para o encerramento da instrução 

processual, defiro o pedido do Ministério Público e DESIGNO o dia 20 de 

fevereiro de 2018 às 13hs00 para oitiva das testemunhas do Juízo 

indicadas pelo orgão de acusação. Requisitem-se as testemunhas do 

Juízo, os policiais civis Luiz Alberto da Silva A. Júnior e Luiz Fernando de 

A. Melo. Intimem-se os réus.Ciência ao Ministério Público, à Defensoria 

Pública e ao advogado dativo. Sem prejuízo, OFICIE-SE à Delegacia de 

Polícia de Porto Alegre do Norte para que informe e, se for o caso, 

encaminhe o Laudo Pericial referente à perícia no celular apreendido em 

posse do acusado Bruno, conforme ofício n.º 808/2017/DPJPAN, datado 

de 31/08/2017.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 338 Nr: 482-85.2000.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual, Katiany Santos Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Raimundo Nonato de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Armando Martins da Silva Neto 

- OAB:17974 -MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Decisão

Considerando a certidão de tempestividade (fl.324), recebo o recurso de 

apelação interposto pelo Ministério Público (fl. 323).

Abra-se vista ao apelante para apresentar razões recusais no prazo 

legal.

Após, abra-se vista a Defensoria Pública para apresentar contrarrazões.

Por fim, remetam-se os autos ao Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 16987 Nr: 833-09.2010.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edmar Marcelino Araújo, vulgo "Carequinha"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Paula Andre da Mata - 

OAB:10521/MT, Larissa Alves Canedo - OAB:22542/MT, Leonardo 

André da Mata - OAB:9126/MT

 Ante o exposto, INDEFIRO o pedido, mantendo a decisão que decretou 

sua prisão preventiva. No mais, DESIGNO audiência de instrução para o 

dia 20 de fevereiro de 2018 às 15hs00 (horário de Cuiabá/MT). Intimem-se 

as testemunhas arroladas. Intime-se o réu, solicitando sua escolta. Ciência 

ao Ministério Público e à defesa.Sem prejuízo, OFICIE-SE à Cadeia Pública 

solicitando informações quanto ao recambiamento do acusado para 

unidade prisisonal local.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 77722 Nr: 1510-92.2017.811.0059

 AÇÃO: Pedido de Prisão Preventiva->Pedido de Prisão->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Autoridade Policial de Confresa/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Josivaldo Brito de Sousa, Tiago Lemes da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO HENRIQUE VACARIO 

DOS SANTOS - OAB:19404/O

 Ante o exposto, com base na motivação supra, INDEFIRO o pedido de 

relaxamento da prisão do acusado JOSIVALDO DE BRITO DE SOUSA, por 

excesso de prazo para formação da culpa.Por fim, considerando que a 

ação penal foi devidamente distribuída, arquive-se os presentes autos 

com as baixas necessárias. Ciência ao Ministério Público e a 

Defesa.Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 92234 Nr: 10556-08.2017.811.0059

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Aurelio Alves Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Augusto Matte 

Garcia - OAB:OAB/TO: 5385

 Trata-se de carta precatória oriunda da Comarca de Vila Rica/MT, para 

oitiva da testemunha EMIVALDO ALVES DOS SANTOS.

 Assim sendo, designo audiência para o dia 19 de dezembro de 2017, às 

15h15mim (horário oficial do Estado de Mato Grosso) para cumprimento da 

missiva.

Comunique-se ao Juízo deprecante.

 Ciência ao MPE.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 93003 Nr: 10973-58.2017.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Duarte Campos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE NORBERTO GRANDER - 

OAB:13669

 Tendo o réu demonstrado a necessidade da viagem, autorizo o 

deslocamento pelo prazo requerido.

Cumpram-se as deliberações já exaradas.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 75176 Nr: 5794-80.2016.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pablo Vinicius Coelho de Souza, vulgo 

"Careca", Fernando Soares de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:, Tiago da Silva Machado - 

OAB:17908 - MT

 Ante o exposto, com base na motivação supra, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE a exordial acusatória, para ABSOLVER PABLO VINICIUS 

COELHO DE SOUZA das sanções do artigo 157, §2º, incisos I e II, do 

Código Penal.Ao mesmo tempo, CONDENAR FERNANDO SOARES DE 

SOUZA nas sanções dos artigos 155, §4º, inciso I e artigo 157, §2º, 

incisos I e II, ambos do Código Penal.Fulcrado no princípio da 

individualização das penas, passo à dosimetria das reprimendas: (....) .EM 

RAZÃO DO RECONHECIMENTO DO CONCURSO MATERIAL, SOMAM-SE 

AS PENAS IMPOSTAS, RAZÃO PELA QUAL TORNO DEFINITIVAMENTE EM 

07 (SETE) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO E PAGAMENTO 

DE 23 (VINTE E TRÊS) DIAS-MULTA, À RAZÃO DE 1/30 DO SALÁRIO 

MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS.O regime prisional inicial deve ser 

o semiaberto, nos termos do artigo 33, §2º, alínea “b”, do Código Penal. 

(...). Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Comarca de Porto dos Gaúchos

Diretoria do Fórum
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Portaria

PORTARIA Nº 60/2017/DF

O Doutor RICARDO NICOLINO DE CASTRO, MM. Juiz de Direito e Diretor do 

Fórum da Comarca de Porto dos Gaúchos, Estado de Mato Grosso, no uso 

de suas Atribuições Legais, etc…

 CONSIDERANDO a edição do Provimento nº 17/2017-CM, datado de 13 de 

novembro de 2017 que dispõe sobre o Recesso Forense, Período do 

Plantão Judiciário de 20 de dezembro de 2017 a 06 de janeiro de 2018 e 

Suspensão dos prazos processuais;

CONSIDERANDO os termos da Portaria nº 709/2017-PRES, datada de 22 

de novembro de 2017, que estabelece o horário de expediente do Tribunal 

de Justiça e das Comarcas do Estado de Mato Grosso no período de 20 de 

dezembro de 2017 a 6 de janeiro de 2018 (Recesso Forense), das 13:00 

às 18:00 horas;

Considerando a necessidade de normatizar a escala de servidores que 

atenderão durante o plantão judiciário desta Comarca de Porto dos 

Gaúchos.

R E S O L V E:

Art.1º - CONVOCAR os Senhores Servidores que integrarão a escala de 

Plantão Judiciário no recesso forense.

Art. 2º - FIXAR o horário de expediente das 13 às 18 horas, no período de 

20.12.2017 a 07.01.2018, em virtude de recesso forense e estabelecer a 

escala de plantão dos servidores desta Comarca, conforme segue:

PORTARIA Nº 60/2017/DF - CONVOCAR os Senhores Servidores que 

integrarão a escala de Plantão Judiciário no recesso forense.

* A Portaria nº 60/2017/DF completa, encontra-se no Caderno de Anexos 

do Diário da Justiça Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexos

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 37994 Nr: 2529-59.2017.811.0019

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eugenio Gonçalves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Toni Fernande Sanches - 

OAB:19.529-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, INTIMO o requerente na pessoa de seus advogados que o 

médico perito designou o dia 02/01/2018 às 15:00 horas para realização 

da perícia no requerente a realizar-se no Hospital Municipal de Porto dos 

Gaúchos-MT. /git/.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 29346 Nr: 701-62.2016.811.0019

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Credito de Livre Admissão de Assoc. do 

Vale do Juruena

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Batista Neves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Assis Rosa - 

OAB:12,809-MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que intimo a parte exequente, para que proceda ao pagamento 

do valor da diligência da oficiala de justiça referente ao ato de mandado de 

intimação.

Esclareço que, com base no provimento nº 07/2017 CGJ, deve a 

exequente acessar o site "http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home", no ícone 

"Diligência->Emissão de Guia de Diligência", preencher os dados do 

processo e, na parte referente ao endereço selecionar centro de Novo 

Horizonte do Norte-MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 39027 Nr: 3048-34.2017.811.0019

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Carlos de Oliveira, Bernadete Lazarine de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISAC PINTOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIMONI BERGAMASCHI DA 

FONSECA - OAB:5810

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO que procedo a INTIMAÇÃO do EXEQUENTE, na pessoa de seu 

advogado, via DJE acerca da expedição da carta precatória para a 

Comarca de JUARA-MT. Ainda, que recolha as guias da missiva e, ou 

retira em Cartório, devendo comprovar sua distribuição.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 24819 Nr: 442-04.2015.811.0019

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lavoro Agrocomercial Ltda, Juízo de Direito da Comarca 

de Porto dos Gaúchos-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dal Costa Agronegócio s/a, representado por 

Vicente Joseph Onesco Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudia Pereira Braga Negrão - 

OAB:7.330/MT, Cleusa Pereira Braga - OAB:7.280-B/MT, Osvaldo 

Pereira Braga - OAB:6.013/MT, Robsom Huilson Broch Colli - 

OAB:14.802/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andrea Alfaro - 

OAB:15941/MT, KAMILLA ESPINDOLA FERREIRA - OAB:17746/O, Karla 

Andrade Campos - OAB:17270/MT, Murilo Castro de Melo - 

OAB:11449/MT

 Vistos.

À vista de tudo que dos autos consta e considerando as razões 

invocadas pela parte requerida à Ref. 255, entendo que lhe assiste razão, 

porquanto o art. 364, § 2º do CPC, é claro quanto à forma sucessiva de 

contagem do prazo para apresentação de alegações finais pelas partes.

Com efeito, forte em tais fundamentos, CHAMO O FEITO À ORDEM para fim 

de tornar sem efeito a certdião de decurso de prazo (Ref. 253), devendo a 

parte autora ser restituída do prazo de 15 (quinze) dias para 

apresentação das alegações finais em forma de memoriais, a contar da 

intimação desta decisão.

Intime-se,

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 34623 Nr: 980-14.2017.811.0019

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Devanir de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabricio Almeida Ferraciolli - 

OAB:18563

 Ante o exposto e, por tudo mais que dos autos consta, PRONUNCIO 

DEVANIR DE OLIVEIRA, brasileiro, solteiro, serviços gerais, natural de 

Ivinhema-MS, nascido em 20/02/1982, filho de José Eduardo Oliveira e de 

Maria Helena Casoni de Oliveira, atualmente recolhido na Cadeia Pública de 

Porto dos Gaúchos/MT, como incurso nas sanções artigo 121, §2º, II, III e 

IV, do Código Penal, submetendo-o ao julgamento perante o Tribunal do 

Júri desta Comarca.Intimem-se o réu pessoalmente, e o seu advogado 

nomeado da presente decisão de Pronúncia, tudo em conformidade com o 

que preceitua o artigo 420 do Código de Processo Penal. Expeçam-se as 

certidões, independente do trânsito em julgado.Ciência ao Ministério 

Público.Não havendo irresignação recursal ou transitado em julgado este 

decisum, proceda-se nos moldes do artigo 421 e ss do CPP.Cumpra-se, 

expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se.Porto dos Gaúchos/MT, 15 de dezembro de 

2017.Ricardo Nicolino de CastroJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 27142 Nr: 1280-44.2015.811.0019

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito Livre Admissão de Associados 

do Vale do Juruena

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Sueli da Silva, Maria Sueli da Silva Braun

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Janaina Braga de Almeida - 

OAB:13701/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Thais Machado de Sousa - 

OAB:23163/MT

 DECISÃO

Vistos.

Trata-se de petitório em que a parte Exequente pugna pela penhora de 

bens da parte executada, passíveis de restrição judicial via BACENJUD e 

RENAJUD.

Inicialmente, é importante ressaltar que as cooperativas de créditos 

passaram a integrar recentemente o sistema BACENJUD, tornando-se 

desnecessária a expedição de ofício para tais instituições.

Incialmente, tendo em vista a ordem preferencial para a realização de 

penhora que estatui o artigo 835 do novo CPC, imperiosa a observação da 

referida ordem.

Posto isto, DEFIRO a penhora online, via BACENJUD, no montante de R$ 

9.943,20 (nove mil novecentos e quarenta e três reais e vinte centavos), e 

nesta oportunidade, anexo a esta decisão o recibo de protocolamento de 

bloqueio de valores que, confirmados, deverão ficar indisponibilizados.

Consigne-se, ainda, que os autos permanecerão no Gabinete até que se 

processe a ordem perante as instituições financeiras por meio do Banco 

Central.

Em sendo positivo o bloqueio, os valores serão transferidos para a Conta 

Única do Poder Judiciário.

Considerar-se-á efetuada a penhora quando confirmado o bloqueio do 

dinheiro, valendo como termo dela o protocolo emitido pelo sistema 

BACENJUD, que será juntado aos autos.

Juntado aos autos o protocolo do bloqueio, o executado deverá ser 

intimado para, querendo, opor embargos.

Caso o valor bloqueado seja irrisório com relação ao valor do débito, 

desbloqueie-se a importância tendo em vista que, nos termos do artigo 831 

e 836 do CPC, não se formalizará a penhora quando o seu objeto for 

insuficiente.

Não efetuado bloqueio de valores pelo Sistema BACENJUD, ou sendo 

estes em valores insuficientes para o cumprimento integral da execução, 

desde já DEFIRO o pedido de consulta através do sistema RENAJUD, 

realizando-se constrição em eventuais veículos existentes em nome do 

executado.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 37290 Nr: 2211-76.2017.811.0019

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paulo Roberto Blau, João Renato Blau

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leives Gilmar Petrazzini, Flávio Rogério Ewald

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José dos Santos Neto - 

OAB:3.677-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

À vista a desistência do Agravo de Instrumento interposto, intime-se a 

parte autora para que cumpra a determinação contida na decisão de Ref. 

11, sob pena de extinção do processo.

Intime-se.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 39274 Nr: 3145-34.2017.811.0019

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público de Mato 

Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Porto dos Gaúchos-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ignez Maria Mendes Linhares - 

OAB:4979/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n°. 3145-34.2017.811.0019

Código nº. 38274

Vara Única

DECISÃO

Vistos.

Trata-se de Ação de Cobrança de Diferenças Salariais intentada pelo 

SINDICATO DOS TRABALHADORES DO ENSINO PÚBLICO DE MATO 

GROSSO – SINTEP/MT em face do MUNICÍPIO DE PORTO DOS 

GAÚCHOS/MT, ambos devidamente qualificados nos autos.

A análise da peça inaugural revela que a parte autora não recolheu custas 

e taxas judiciárias nem tampouco requereu a gratuidade de justiça, razão 

pela qual deve a petição inicial ser emendada, a fim de suprir referida 

omissão.

Desta forma, DETERMINO a intimação da parte autora para que emende à 

inicial para fim de recolher as custas ou requerer a gratuidade de justiça, 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da petição inicial, 

nos termos do artigo 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

Intime-se.

 Após, voltem os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Às providências.

 Porto dos Gaúchos/MT, 15 de dezembro de 2017.

Ricardo Nicolino de Castro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 22755 Nr: 644-15.2014.811.0019

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito Livre Admissão de Associados 

do Vale do Juruena

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Neac Meyer Arigbatsa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Janaina Braga de Almeida - 

OAB:13701/MT, Pedro Francisco Soares - OAB:12999/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Tatiane Felipetto - 

OAB:13.990-B

 Vistos.

Trata-se de petitório da parte exequente objetivando a localização de 

patrimônio passível de constrição judicial para satisfação do débito 

exequendo.

Com efeito, realizadas diligências outras no sentido de localização de bens 

da parte executada e restando todas elas infrutíferas, afigura-se razoável 

a quebra do sigilo fiscal da mesma.

Posto isto, DEFIRO a busca pelo sistema INFOJUD, conforme requerido, 

com a finalidade de averiguar a existência de bens passíveis de penhora 

de propriedade da(s) parte(s) executada(s), e nesta oportunidade, anexo 

a esta decisão o resultado da referida consulta.

Ressalto que as informações porventura obtidas são protegidas por sigilo 

fiscal, devendo o processo, a partir de então, tramitar entre o gabinete da 

Vara Única e a Secretaria por intermédio exclusivo da Sr. Gestor Judicial, 

devendo-se colocar na capa dos autos e no sistema Apolo a observação 

de que trata-se de processo sigiloso.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 39387 Nr: 3193-90.2017.811.0019

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jose Forquim

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gládis Eliana Bess - 

OAB:8.880/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 [...], RECEBO a presente exordial.DEFIRO o pedido do benefício da 

assistência judiciária gratuita, nos termos do artigo 98 e seguintes do CPC.
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[...].Desse modo, INDEFIRO a antecipação de tutela pleiteada pela parte 

Requerente, ante ao não preenchimento dos requisitos legais, ao menos 

nesse momento processual, sem prejuízo da aplicação vindoura do 

principio rebus sic standibus.[...]

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 38090 Nr: 2590-17.2017.811.0019

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edi Emerson Maciel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Angelita Kemper - 

OAB:15090/MT, SILVIO EDUARDO POLIDORIO - OAB:13968

 Ante o exposto, forte em tais fundamentos, DECLARO extinta a 

punibilidade do reeducando EDI EMERSON MACIEL, com fundamento nos 

artigos 107, IV, art. 109, inciso IV e parágrafo único, art. 110 e no art. 114, 

II, todos do Código Penal, extinguindo e arquivando o presente feito, face 

ao decurso do lapso temporal da pretensão executória do Estado, sem 

que a mesma fosse exercitada.Por consectário, REVOGO o mandado de 

prisão expedido em desfavor do reeducando. Expeça-se contramandado 

de prisão, determinando seu recolhimento, e comunicando os órgãos de 

captura, retirando-se, se for o caso, do BNMP.Intime-se.Ciência ao 

MPE.Cumpra-se, expedindo o necessário.Às providências. Porto dos 

Gaúchos/MT, 15 de dezembro de 2017.Ricardo Nicolino de CastroJuiz de 

Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 37149 Nr: 2154-58.2017.811.0019

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mendanha Construtora Ltda - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Porto dos Gaúchos-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adhemar de Brito Figueira 

Peres - OAB:11203

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Larissa Fernanda Dias Azoia 

- OAB:16273

 [...], DECLARO O FEITO SANEADO, fixando como ponto controvertido a 

existência de dever da parte requerida de pagar o montante a que alude a 

parte autora.Intimem-se as partes para que no prazo de 10 (dez) dias 

informem as provas que ainda pretendem produzir (apontando a 

pertinência e necessidade de cada uma) e, em caso de requerimento de 

produção de prova testemunhal, desde já apresentem o rol de 

testemunhas a serem inquiridas, advertindo-os de que as mesmas 

deverão comparecer em juízo independentemente de intimação.Após a 

m a n i f e s t a ç ã o  d a s  p a r t e s ,  v o l t e m - m e  o s  a u t o s 

conclusos.Intime-se.Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo.Às providênciasIntime-se.Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo.Às ProvidênciasPorto dos 

Gaúchos/MT, 15 de dezembro de 2017.Ricardo Nicolino de CastroJuiz de 

Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 38495 Nr: 2792-91.2017.811.0019

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Daniel Ramos da Silva Bueno

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maria Carla Rezende 

Figueiredo - OAB:22269-0

 Vistos.

Inicialmente, certifique-se se existe outro executivo de pena em face do 

reeducando e, em caso positivo, proceda-se a unificação das penas, 

transladando-se as cópias necessárias, salvo se tratar-se de executivo 

provisório, observando-se integralmente as disposições contidas na 

Resolução n.º 113/2010, do Conselho Nacional de Justiça.

Após, proceda-se a atualização do cálculo de pena, se ainda não 

realizada e, por conseguinte, dê-se vista dos autos ao Ministério Público e 

posteriormente à defesa, para apresentarem manifestações quanto aos 

cálculos.

 Não constituindo Advogado e não possuindo o reeducando condições de 

constituir um, remetam-me os autos conclusos para nomeação de 

Defensor Dativo, ante a inexistência de Defensoria Pública nesta Comarca.

Ciência ao MPE.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 12882 Nr: 632-06.2011.811.0019

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ana Hegues Fernandes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Dias Ferreira - 

OAB:9073-B/MT, Paula Alessandra Rossi Geglini - OAB:10.914-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andrezza Alves Medeiros - 

OAB:15224/O

 Processo n.º 632-06.2011.811.0019

Código n.º 12882

Vara Única

Vistos.

Considerando a participação deste magistrado no Curso de Formação 

Continuada promovido pela Escola da Magistratura do Estado de Mato 

Grosso sobre tema “Direito e Gênero: debates sobre a violência contra 

mulheres”, a ocorrer nos dias 26 e 27 de fevereiro de 2018, REDESIGNO a 

audiência outrora aprazada para o dia 19 de março de 2018 às 18h00min.

Retire-se de a solenidade anteriormente agendada.

 Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Às providências.

 Porto dos Gaúchos/MT, 15 de dezembro de 2017.

Ricardo Nicolino de Castro

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 8697 Nr: 856-80.2007.811.0019

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Romeu Carlos de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ricardo Ferreira da Silva - 

OAB:10947/PA, William Esperidião David - OAB:13.357-OAB/PR

 Processo nº. 856-80.2007.811.0019

Código nº. 8697

Vara Única

Vistos.

À vista do teor do acórdão de fls. 706/714, o qual acolheu preliminar de 

litispendência e anulou a presente ação penal, expeça-se ofício ao Juízo 

de Sinop/MT, com cópia da referida decisão, para que tome as 

providências necessárias em relação ao executivo de pena oriundo da 

presente ação penal.

Após, arquivem-se estes autos, com baixa na distribuição.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Às providências.

 Porto dos Gaúchos/MT, 15 de dezembro de 2017.

Ricardo Nicolino de Castro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 26375 Nr: 1006-80.2015.811.0019

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito Livre Admissão de Associados 

do Vale do Juruena

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Carlos Rodrigues de Almeida, Sonia 

Maria Pereti de Almeida, Ronaldo Alberico
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Janaina Braga de Almeida - 

OAB:13701/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SILVIA CRISTINA GIRALDELLI 

- OAB:12854

 Certifico que intimo a parte exequente, para que proceda ao pagamento 

do valor da diligência da oficiala de justiça referente ao ato de mandado de 

PENHORA/AVALIAÇÃO.

Esclareço que, com base no provimento nº 07/2017 CGJ, deve a 

exequente acessar o site "http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home", no ícone 

"Diligência->Emissão de Guia de Diligência", preencher os dados do 

processo e, na parte referente ao endereço selecionar “FAZENDA 

RODAS”.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010036-32.2017.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

LIANE KORB (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANE FUHR OAB - MT0019109A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON FERNANDES DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO DOS GAÚCHOS CERTIDÃO Certifico que a 

carta precatória foi distribuída com o número 1000115-40.2017.8.11.0094 

para o órgão JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE TABAPORÃ.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 8010069-22.2017.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA QUESSADA MILAN (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA QUESSADA MILAN OAB - MT0007131A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

N.º PROCESSO: 8010069-22.2017.8.11.0019 Requerente: EXEQUENTE: 

PATRICIA QUESSADA MILAN Requerido: EXECUTADO: ESTADO DE MATO 

GROSSO SENTENÇA Vistos. Dispensado o relatório, nos termos do art. 

38, da Lei 9.099/95. FUNDAMENTAÇÃO Nos termos do art. 910, § 1º, do 

CPC, na execução fundada em título extrajudicial, não opostos embargos 

pela Fazenda Pública, ou transitada em julgado a decisão que os rejeitar, 

expedir-se-á precatório ou requisição de pequeno valor em favor da parte 

exequente, com observância do disposto no aet. 100, da Carta Magna. 

Citada, a parte Executada manifestou não se opôs à execução, 

apresentando concordância com a execução e seus respectivos valores, 

conforme ressai dos autos. No presente caso, verifico que a tutela 

jurisdicional pleiteada já fora prestada por este Poder Judiciário, razão pela 

qual a extinção do processo é medida que se impõe. Mesmo porque, 

depois de realizada a expedição de RPV ou Precatório, não se tem mais 

prestação de atividade judicante, mas sim exercício de função 

administrativa, atipicamente prestada pela Justiça. Tanto é verdadeiro o 

raciocínio esposado, que o Egrégio Supremo Tribunal Federal tem 

entendimento sumulado no sentido da impossibilidade de cabimento de 

recurso extraordinário da decisão de processamento de precatório, 

justamente em razão da sua natureza eminentemente administrativa. 

Vejamos: Súmula 733 STF - Não cabe recurso extraordinário contra 

decisão proferida no processamento de precatórios. Ainda mais incisiva é 

a redação da Súmula n.º 311, da lavra do Colendo Superior Tribunal de 

Justiça, que dispõe: Súmula 311 STJ - Os atos do presidente do tribunal 

que disponham sobre processamento e pagamento de precatório não têm 

caráter jurisdicional. Por fim, tem-se que, nos termos do art. 925, do CPC, a 

extinção só produz efeito quando declarada por sentença. Ante o 

exposto, JULGO EXTINTO o presente processo de execução, com 

fundamento no art. 924, III, do CPC. Com isso, determino ao Sr. Gestor 

Judicial a adoção das providências delineadas pelo Provimento n.º 

11/2017, dentre os quais se inclui a necessidade de remessa dos 

documentos pertinentes ao Departamento Auxiliar da Presidência do 

Tribunal de Justiça para fim de apuração do débito (art. 3º). Somente com 

o advento dos referidos cálculos, requisitar-se-á à autoridade o 

pagamento do valor do débito atualizado por meio de Ofício Requisitório, 

instruído com o correlato e cálculo e as devidas deduções, além dos 

documentos de trata o art. Art. 4º, § 1º, do já mencionado Provimento. 

Cumpra-se os procedimentos previstos no Provimento n.º 11/2017-CM, de 

tudo certificando nos autos. Após, arquivem-se os autos com as 

anotações e baixas necessárias. Sem custas. Intimem-se as partes. 

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. Às 

providências.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 8010038-70.2015.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANE FELIPETTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA DE CAMPOS LUNA OAB - MT0012418A (ADVOGADO)

TATIANE FELIPETTO OAB - MT13990/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RICARDO NICOLINO DE CASTRO

 

N.º PROCESSO: 8010038-70.2015.8.11.0019 Requerente: EXEQUENTE: 

TATIANE FELIPETTO Requerido: EXECUTADO: ESTADO DE MATO 

GROSSO SENTENÇA Vistos. Dispensado o relatório, nos termos do art. 

38, da Lei 9.099/95. FUNDAMENTAÇÃO Nos termos do art. 910, § 1º, do 

CPC, na execução fundada em título extrajudicial, não opostos embargos 

pela Fazenda Pública, ou transitada em julgado a decisão que os rejeitar, 

expedir-se-á precatório ou requisição de pequeno valor em favor da parte 

exequente, com observância do disposto no aet. 100, da Carta Magna. 

Citada, a parte Executada manifestou não se opôs à execução, 

apresentando concordância com a execução e seus respectivos valores, 

conforme ressai dos autos. No presente caso, verifico que a tutela 

jurisdicional pleiteada já fora prestada por este Poder Judiciário, razão pela 

qual a extinção do processo é medida que se impõe. Mesmo porque, 

depois de realizada a expedição de RPV ou Precatório, não se tem mais 

prestação de atividade judicante, mas sim exercício de função 

administrativa, atipicamente prestada pela Justiça. Tanto é verdadeiro o 

raciocínio esposado, que o Egrégio Supremo Tribunal Federal tem 

entendimento sumulado no sentido da impossibilidade de cabimento de 

recurso extraordinário da decisão de processamento de precatório, 

justamente em razão da sua natureza eminentemente administrativa. 

Vejamos: Súmula 733 STF - Não cabe recurso extraordinário contra 

decisão proferida no processamento de precatórios. Ainda mais incisiva é 

a redação da Súmula n.º 311, da lavra do Colendo Superior Tribunal de 

Justiça, que dispõe: Súmula 311 STJ - Os atos do presidente do tribunal 

que disponham sobre processamento e pagamento de precatório não têm 

caráter jurisdicional. Por fim, tem-se que, nos termos do art. 925, do CPC, a 

extinção só produz efeito quando declarada por sentença. Ante o 

exposto, JULGO EXTINTO o presente processo de execução, com 

fundamento no art. 924, III, do CPC. Com isso, determino ao Sr. Gestor 

Judicial a adoção das providências delineadas pelo Provimento n.º 

11/2017, dentre os quais se inclui a necessidade de remessa dos 

documentos pertinentes ao Departamento Auxiliar da Presidência do 

Tribunal de Justiça para fim de apuração do débito (art. 3º). Somente com 

o advento dos referidos cálculos, requisitar-se-á à autoridade o 

pagamento do valor do débito atualizado por meio de Ofício Requisitório, 

instruído com o correlato e cálculo e as devidas deduções, além dos 

documentos de trata o art. Art. 4º, § 1º, do já mencionado Provimento. 

Cumpra-se os procedimentos previstos no Provimento n.º 11/2017-CM, de 

tudo certificando nos autos. Após, arquivem-se os autos com as 

anotações e baixas necessárias. Sem custas. Intimem-se as partes. 

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. Às 

providências.

Comarca de São Félix do Araguaia

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante
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 Cod. Proc.: 135768 Nr: 2023-26.2016.811.0017

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Luciana Dias Aguiar Soares, LCTS, GTS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco das Chagas Tragino Batista

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel da Rocha Costa - 

OAB:19975/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos ID N.º 135768

Vistos.

 Intime-se, novamente, a Exequente para informar o endereço do 

Executado, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção.

Apresentado o endereço, cumpra-se na integra a decisão de fls. 23/24, 

ante a instalação de centro judiciário nesta Comarca.

 Às providencias.

 São Félix do Araguaia – MT, 06 de dezembro de 2017.

IVAN LÚCIO AMARANTE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 38465 Nr: 2255-43.2013.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aramis Sérgio Beltrami, Norma Cardoso Beltrami

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Theobaldo André Begrow

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Soares - OAB:5.196-MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código N.º 38465

Vistos.

 Com razão os autores às fls. 163.

 Proceda a secretaria a atualização dos patronos dos requerentes.

Após, intimem-se os requerentes para manifestarem nos autos 

requerendo o que entendem de direito, no prazo de 05 (cinco dias), sob 

pena de extinção.

Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

Às providencias.

 São Félix do Araguaia – MT, 12 de dezembro de 2017.

IVAN LÚCIO AMARANTE

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 44957 Nr: 1420-84.2015.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Wanderley Iderlan Perim

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Araguaia - SICREDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Renner Pereira Neves - 

OAB:33307/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sergio Henrique 

Staniszewski - OAB:12972/A/MT

 Autos ID: 44957

Vistos.

INDEFIRO o requerido às fls. 286/287, uma vez que tal decisão se 

confunde com o próprio mérito da questão, não merecendo análise neste 

momento processual.

Nos termos da decisão acostada aos autos de n° 246-06.2016.811.0017 

(cód. 133184), determino o apensamento de ambos os processos, ante a 

conexão entre estes, sendo-lhes comum a causa de pedir (art. 55 do 

CPC).

No mais, intimem-se as partes para especificarem as provas que desejam 

produzir, justificando-as e/ou, se são pelo julgamento antecipado da lide, 

no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de preclusão.

Após, tornem os autos conclusos.

 Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

 Às providências.

São Félix do Araguaia – MT, 11 de dezembro de 2017.

Ivan Lúcio Amarante

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 45988 Nr: 1982-93.2015.811.0017

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcia Gomes Nantes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edilson Gomes, Rosalino Cabral de Castro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rogério Caetano de Brito - 

OAB:16.581

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aderaldo Bindaco - 

OAB:OAB/DF 38.012, Denise de Olivera - OAB:21304/O, Denise 

Martins Fialho - OAB:14.349, Denise Martins Filho - OAB:OAB/PB 

14.349, Henry Landder Thomáz Gomes - OAB:OAB/DF 38.012

 Em atenção à determinação de fl. 218, e tendo em vista a juntada 

tempestiva da Contestação às fls. 221-229, impulsiono o feito com o fim de 

abrir vistas para a parte Requerente, pelo prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 133947 Nr: 772-70.2016.811.0017

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Norberto Manica

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Filenon Soares Lima, Nilson Muller, Ilóide 

Augusta Muller

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Ferreira de Andrade - 

OAB:227716

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: César Augusto da Silva 

Serrano - OAB:5.341, César Augusto da Silva Serrano - OAB:5341, 

Daniela Caetano de Brito - OAB:9880, Jeysson Ferreira Almeida - 

OAB:23500/O, José Carlos de Souza Pires - OAB:1.938-A, José 

Carlos de Souza Pires - OAB:1938-A, Mauro Alexandre Moleiro 

Pires - OAB:7.443, Mauro Alexandre Moleiro Pires - OAB:7443

 Código n.º 133947

Vistos. Chamo o feito à ordem.

 Compulsando os autos, em análise da petição de fls. 777/811, constato 

que na decisão de fls. 702 foi revogada a liminar de fls. 116/120; ressalto 

que, o cumprimento da liminar já se encontrava suspensa, inclusive com 

determinação da expedição dos respectivos contramandados (fls. 582).

 Deste modo, DETERMINO, novamente, a expedição dos respectivos 

contramandados, para que, os Requeridos sejam IMEDIATAMENTE 

reintegrados na posse objeto deste lide.

Intimem-se.

 Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

 Às providências.

 São Félix do Araguaia - MT, 14 de dezembro de 2017.

Ivan Lúcio Amarante

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 134297 Nr: 999-60.2016.811.0017

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aldecides Milhomem de Cirqueira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Olga Geny de Almeida Alves - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos ID N.º 134297

Vistos.

 Com o endereço informado do executado às fls. 16, proceda a citação do 

mesmo, nos termos da decisão de fls. 08/09.

Restando infrutífera a tentativa, proceda-se a intimação no mesmo 

endereço via oficial de justiça, por meio de carta precatória.

Findo o prazo, intime-se o exeqüente para requerer o que entender de 

direito, no prazo legal, sob pena de extinção.

Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

Às providencias.
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 São Félix do Araguaia – MT, 12 de dezembro de 2017.

IVAN LÚCIO AMARANTE

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 16348 Nr: 1151-89.2008.811.0017

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Honda S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dalmir Pereira de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nelson Paschoalotto - 

OAB:8530-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO EXTINTO 

o presente feito, sem julgamento do mérito, com fundamento no §3°, inciso 

IV, do artigo 485 do Código de Processo Civil/2015. Condeno a parte 

Requerente ao pagamento de custas processuais, caso existente, sem 

condenação em honorários advocatícios. Em havendo requerimento defiro 

o desentranhamento das peças que instruíram a inicial.Após o trânsito em 

julgado, arquive-se com as baixas de estilo.P. R. I. Cumpra-se.São Félix do 

Araguaia - MT, 06 de novembro de 2017.IVAN LÚCIO AMARANTEJuiz de 

Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 33079 Nr: 2731-52.2011.811.0017

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rainiel de Oliveira Carmo-ME, Aurino Bento da 

Rocha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:16691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certidão(Afixar Edital)

CERTIDÃO

Certifico que, nesta data, afixei o Edital de Citação no átrio do Fórum, lugar 

público de costume.

São Félix do Araguaia - MT, 14 de dezembro de 2017.

Escrivã(o)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 34126 Nr: 143-38.2012.811.0017

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Geraldo Alves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos Cód. N° 34126

Vistos.

Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial Contra Devedor 

Solvente, proposta por Banco do Bradesco S/A em face de Geraldo 

Alves, ambos devidamente qualificados nos autos em epígrafe.

 Às fls. 58/60, as partes comunicam que celebraram um acordo, e pugnam 

pela homologação do mesmo, com a consequente extinção da ação.

É o breve relato. Decido.

Analisando o pedido descrito nestes autos às fls. 58/60, observo que ele 

atende aos requisitos exigidos para a sua procedência, posto que o ato 

jurídico não aparenta nenhuma eiva.

Diante do exposto, HOMOLOGO por sentença o acordo celebrado pelas 

partes às fls. 58/60, tornando-o parte integrante desta, e 

consequentemente julgo extinto o presente feito nos termos do artigo 927, 

incisos II e III do NCPC.

Custas e honorários conforme pactuado entre as partes.

Dê-se baixa na penhora realizada às fls. 40/44v.

P. R. I.

 Após o transito em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas de 

estilo.

Às providências.

 São Félix do Araguaia - MT, 12 de dezembro de 2017.

Ivan Lúcio Amarante

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 42056 Nr: 2385-96.2014.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Risalva Ferreira Aguiar Araújo, Sergio Aguiar Araújo, 

Taynah Aguiar Araújo, Sergiany Aguiar Araújo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Carolina Ribeiro Manrique 

- OAB:34713-GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos Cód. N.º 42056Vistos.Analisando os autos, entendo que não é 

possível o julgamento antecipado da lide, vez que não se encontra 

presente nenhuma das hipóteses do artigo 355 do CPC, bem como, 

entendo desnecessária da audiência de conciliação, vez que tudo indica 

que a mesma será inexitosa, entretanto, será oportunizada na audiência 

de instrução e julgamento. Ademais, tendo em mira o inciso I do artigo 357 

do Código de Processo Civil, analiso os autos e observo que não há 

questões preliminares a serem apreciadas na contestação.Assim, nos 

autos se encontram presentes os requisitos de existência e 

desenvolvimento regular da relação processual, assim, julgo saneado o 

presente processo.Fixo como pontos controvertidos a ocorrência de 

danos materiais e morais, e por consequência, a reparação dos mesmos , 

bem como a existência dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos 

do direito da Requerente, notadamente aqueles indicados na contestação 

(fls. 158/191).Assim, entendo ser pertinente para o deslinde do feito, a 

prova documental, o depoimento pessoal dos contendores e a oitiva de 

testemunhas.Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 

_16/08/2018 às_14h:30 min(Horário Oficial do Estado). Intimem-se as 

partes (nos termos do artigo 242 do CPC), sobre o direito de requerer 

esclarecimentos e/ou solicitar ajustes, no prazo comum de 05 (cinco) dias, 

sob pena de tornar a presente decisão estável (§§ 1° e 2° do artigo 357 do 

CPC), e ainda, para apresentarem o rol de testemunhas no prazo comum 

de 15 (quinze) dias (§4° do artigo 357 do CPC), com as ressalvas dos §§ 

6° e 7° do artigo 357 do CPC. Por fim, faça a intimação pessoal dos 

Contendores para prestar os seu respectivo depoimento (advertindo-o do 

§1° do artigo 385 do CPC), devendo o cartório atentar-se para eventual rol 

de testemunhas apresentadas.Intimem-se as partes, bem como as 

testemunhas a serem arroladas.Cumpra-se, realizando e expedindo o 

necessário. Às providências.São Félix do Araguaia - MT, 21 de novembro 

de 2017.IVAN LÚCIO AMARANTEJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 138382 Nr: 1495-55.2017.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lucia Pereira Pinto Vieira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniela Caetano de Brito - 

OAB:9880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos ID N.º 138246

Vistos.

Analisando os autos, entendo não ser possível o julgamento antecipado da 

lide, vez que não se encontram presentes nenhuma das hipóteses do 

artigo 355 do Novo Código de Processo Civil.

O feito preenche os requisitos necessários para seu desenvolvimento 

válido e regular, logo, com fulcro no artigo 357 do NCPC, julgo saneado o 

processo.

Fixo como ponto controvertido se a parte autora preenche os requisitos 

para a obtenção do benefício perseguido.

Intimem-se as partes para especificarem a produção de provas, no prazo 

de 05 (cinco) dias.

Desde já, defiro a prova testemunhal almejada pelas partes.

Designo Audiência de Instrução e Julgamento para o dia 14/08/2018, às 

16h00 min (horário oficial de Mato Grosso).

Intimem-se as partes para que compareçam à audiência acompanhadas de 

seus respectivos advogados e testemunhas.

Consigno que, acaso as partes pretendam que as testemunhas sejam 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1016018/12/2017 Página 569 de 613



intimadas, o rol, com endereço atualizado, deverá ser depositado em 

cartório, com a antecedência mínima 30 (trinta) dias.

 Intimem-se todos que deverão participar da solenidade.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

São Félix do Araguaia - MT, 26 de outubro de 2017.

IVAN LÚCIO AMARANTE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 139126 Nr: 1898-24.2017.811.0017

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elenice Cortina

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:11546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos ID Nº 139126

Vistos.

Ante o lapso temporal percorrido desde a última protocolização da parte 

autora, determino sua intimação para que, no prazo improrrogável de 48 

(quarenta e oito) horas, apresente a efetiva comprovação da mora, sob 

pena de indeferimento da inicial.

Intime-se.

 Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

Às providências.

São Félix do Araguaia - MT, 13 de dezembro de 2017.

IVAN LÚCIO AMARANTE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 141214 Nr: 3200-88.2017.811.0017

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EFdO, PGOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MGR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de Mato 

Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos ID nº 141214

Vistos.

Nos termos do artigo 321 do NCPC, DETERMINO que o Requerente, no 

prazo de 15 (quinze) dias, junte aos autos cópia do Título Executivo objeto 

desta demanda, em razão de que o documento juntado às fls. 13 não 

possui validade como tal, eis que, ao que consta do documento, o mesmo 

não fora homologado, uma vez que fora assinado apenas por conciliador 

e as partes, sob pena de indeferimento da inicial.

Intime-se.

 Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

 Às providências.

São Félix do Araguaia – MT, 13 de dezembro de 2017.

Ivan Lúcio Amarante

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 141215 Nr: 3201-73.2017.811.0017

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EFdO, PGOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MGR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de Mato 

Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos ID nº 141215

Vistos.

Nos termos do artigo 321 do NCPC, DETERMINO que o Requerente, no 

prazo de 15 (quinze) dias, junte aos autos cópia do Título Executivo objeto 

desta demanda, em razão de que o documento juntado às fls. 13 não 

possui validade como tal, eis que, ao que consta do documento, o mesmo 

não fora homologado, uma vez que fora assinado apenas por conciliador 

e as partes, sob pena de indeferimento da inicial.

Intime-se.

 Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

 Às providências.

São Félix do Araguaia – MT, 13 de dezembro de 2017.

Ivan Lúcio Amarante

Juiz de Direito

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 33079 Nr: 2731-52.2011.811.0017

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rainiel de Oliveira Carmo-ME, Aurino Bento da 

Rocha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:16691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): AURINO BENTO DA ROCHA, Cpf: 

49592793115, Rg: 752.680, Filiação: Cantidio Bento da Costa e Maria 

Coelho da Rocha, data de nascimento: 27/01/1967, brasileiro(a), natural de 

Mote Santo-GO, solteiro(a), agropecuárista. atualmente em local incerto e 

não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação executiva 

que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de 30 dias, contados da expiração do prazo 

deste edital, pagar o débito abaixo descrito, com atualização monetária e 

juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar o total do 

débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida.

Dados do Débito: {Variaveis}_custasProcessuais_;R$ 0,00

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 138039 Nr: 1260-88.2017.811.0017

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dhiego Tavares de Souza - 

OAB:23625/O

 Autos - Cód. nº 138039

Vistos.

 O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, no uso de suas 

atribuições legais, ofereceu denúncia contra SABINO AMORIM LIMA, já 

qualificado nos autos, atribuindo-lhe a prática do crime previsto no artigo 

121, §2º, incisos IV e VI e §2°-A, inciso I, c/c 14, II, todos do Código Penal, 

por ter, ao menos em tese, praticado o fato delituoso que passo a expor a 

seguir.

Consta na denúncia de fls. 05/06, em síntese que “no dia 21 (vinte e um) 

de abril de 2017 (dois mil e dezessete), por volta das 23h00min, no local 

conhecido como Comunidade dos Quilombolas, no Municipio de Novo 

Santo Antonio /MT, o denunciado, utilizando-se de um facão (termo de 

apreensão de fls. 07), agindo com inequívoco animus necandi, tentou 

matar, por razões da condição de sexo feminino e mediante recurso que 

dificultou a defesa da ofendida, a Sra. Iranete Rodrigues dos Santos, sua 

ex-companheira, somente não obtendo êxito no seu intento por 

circunstâncias alheias a sua vontade”.

O Réu foi preso em flagrante delito, no dia 22/04/2017, no mesmo local da 

ocorrência dos fatos. A prisão foi homologada na decisão de fls. 73/74v, 

sendo-lhe convertida em preventiva.

Foi realizada audiência de custódia no dia 26/04/2017, conforme fls. 76/79, 

ao qual se manteve o decreto prisional.

 Oferecida a denuncia em 08/05/2017 (fls. 05/06), esta foi regularmente 

recebida da maneira em que foi posta em Juízo em 15 de maio de 2017, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1016018/12/2017 Página 570 de 613



conforme decisão de fls. 68. Expedido o mandado de citação e intimação 

(fls. 69), o Réu foi intimado na data de 26/05/2017.

O acusado apresentou resposta à acusação as fls. 87/95, requerendo, 

em suma, a revogação da prisão preventiva, tendo o Ministério Público 

manifestado pelo indeferimento da pretensão revogatória (fls. 96/99), a 

qual foi indeferida por este juízo as fls. 100/101. Na mesma oportunidade 

este juízo manteve o recebimento da denúncia e designou a audiência de 

instrução e julgamento.

Durante a audiência de instrução, foram colhidos os depoimentos da vítima 

Iranete Rodrigues dos Santos, das testemunhas Josiele Cruz Lima, Elivan 

Feitoza luz, Maria de Lurdes Vieira dos Santos, Lucas Moura Nunes, 

Mariano Neto de Souza, Leonardo Rodrigues dos Santos, Maria José 

Tavares, e foi colhido o interrogatório do Réu Sabino Amorim Lima (fls. 

121/132 e mídia fl. 133).

 Na audiência, requerido o pleito de revogação da preventiva, este juízo 

entendeu por manter a decisão pelos fundamentos ali expostos na 

decisão de fls. 137/138, encerrando-se a instrução processual.

Os contendores apresentaram alegações finais. O representante do 

Ministério Público, às fls. 139/148, entendeu que restaram provadas a 

autoria e a materialidade do delito, requerendo assim a pronúncia do Réu 

nos termos da denúncia, com o aumento da qualificadora do motivo torpe, 

para posteriormente ser o mesmo submetido a julgamento pelo Egrégio 

Tribunal do Júri desta Comarca.

 A Douta Defesa, por sua vez requereu a desclassificação do delito para 

lesão corporal (fls. 150/169).

É o relatório. Fundamento e decido.

À implementação da pronúncia, nos moldes do artigo 413 do CPP, exige-se 

apenas a constatação dos seguintes requisitos, a saber, a materialidade 

do delito e a presença de indícios suficientes de autoria.

Neste diapasão, a materialidade delitiva do ilícito praticado em desfavor da 

vítima está seguramente comprovada, através do Boletim de ocorrência 

(fls. 10/11), laudo do Exame de Corpo de delito (fls. 26/30), fotografias de 

fls. 35/44, bem como pela prova oral produzida nos autos.

Por sua vez, os indícios de autoria restam devidamente indicados pela 

análise dos depoimentos das testemunhas, tanto em fase policial, como em 

juízo, tendo o réu confessado, em parte, a prática delitiva, quando de seu 

interrogatório em Juízo, afirmando que de fato utilizou o facão, ocasião em 

que veio a lesionar a vítima; sendo que o art. 413 do Código de Processo 

Penal, em seu caput, prevê expressamente, que se o juiz se convencer da 

materialidade do fato, digam-se, da existência de um crime contra a vida, e 

presentes os indícios de autoria ou participação, deverá pronunciar o Réu.

Conforme se verifica do interrogatório do Réu, Sabino alega que não 

cometeu o delito de tentativa de feminicído, mas que de fato veio a 

ameaçar a vítima com um facão, e posteriormente, em uma “suposta” 

defesa, teria atingido a vítima com o mesmo.

 Vejamos, em especial nos minutos compreendidos entre 11:00/12:42 e 

16:20/16:40 na mídia de fls. 79:

Sabino: ela queria entrar dentro da barraca, ei eu falei pra ela não entrar 

não, pra ir dormir na barraca dela lá, ai ela pegou e avançou pra entrar pra 

dentro da barraca, dai foi na donde que eu paguei o facão pra bater nela e 

ai pegou no cabelo dela e cortou o cabelo dela, ai ela correu pra traz 

assim, pertim assim, pegou uma tora de pau assim, e veio pra dar uma 

facãozada em mim, ai eu já tinha saído da barraca já, ela veio dar a 

paulada em mim, eu fui levar a mão, e foi na onde eu acho que cortou o 

braço dela, ai ela saiu correndo; Ai escutei a pancada lá na cerca de 

arame do vizinho lá, ai depois ela quebrou a casa do vizinho, ela peitou na 

casa do vizinho, rancou 2 pau, quebrou tudo dentro da casa, ficou tudo 

quebrado, isso ai eu vi no outro dia, de noite eu num vi porque tava 

escuro; ai depois ela peitou de novo na outra cerca, ainda eu gritei pra ela 

ainda que, pra ela num correr ainda, que eu num sabia que tinha cortado, 

pra mim só tinha batido; ai eu gritei, gritei, gritei, num respondeu, ai eu 

peguei e fiquei preocupado e fui nos vizinhos pra ver se ela apareceu por 

algum lugar, ai eu peguei a moto e fui; fui na casa mais próxima lá do 

acampamento, ai a tia Maria de Lourdes tava la, perguntei pra tia Maria de 

Lourdes se ela tava lá e ela falou que não tava; [...] a primeira vez que 

usei o facão para com ela foi só para assustar, bati de lado assim, ai 

quando ela assustou, ai cortou, estava bêbado mesmo, ai não sei nem o 

jeito que bateu, não lembro muito direito como ocorreu.

 O depoimento do Réu nos leva a entender que de fato desferiu golpes na 

vítima, nos dando elementos suficientes da existência de um crime. A 

vítima Iranete, em seu relato na mídia de fls. 79, ao afirmar o ocorrido, 

mudou grande parte de seu depoimento prestado na fase inquisitiva, 

porém, afirmou que de fato o Acusado lhe ameaçou com o facão e lhe 

desferiu golpes, o qual transcrevemos abaixo parte de seu depoimento, 

nos minutos compreendidos entre 06:26/07:25, 07:45/10:28, 11:08/18:15:

Iranete: Vítima: foi o Sabino quem deu os golpes de facão; que quando 

correu não viu ele mais, eu me prendi no colchete e fiquei tentando me sair 

no colchete, porque se ele quisesse me matar ele tinha me matado, porque 

tava de noite e eu tava muito bêbada, entendeu; então, quando eu me 

prendi no colchete eu fiquei, porque, com o desespero, com o álcool que 

eu tava, no desespero, eu peguei e ranquei a roupa e sai; eu num vi mais 

ele; [...] fiquei presa no arame farpado e muito, e ainda enganchei o cabelo 

e muito ainda; eu num vi ele mais não, ele não tava, eu num vi ele mais não, 

eu não vi ele mais Meritíssimo; quando eu cai do arame, eu fiquei 

perambulando pra sair do arame farpado, porque era colchete, por eu 

peitar no colchete, o colchete saiu, bateu e enrolou, entendeu, agarrou em 

mim e no vestido, e eu fiquei; eu bati no colchete, e o colchete é de arame 

farpado, por eu peitar no colchete porque tava noite, eu fiquei enrolada no 

colchete e eu tinha tomado bebida; dai eu fiquei no colchete enrolada e me 

cortando, e quando eu vi que não ia desenrolar, que eu tava com medo, eu 

ranquei o vestido e fui me embora pra frente; eu me cortei muito 

Meritíssimo no arame farpado; o braço foi o facão; [...] lembro que me 

carregaram numa rede; isso aconteceu porque eu não queria separar, eu 

queria continuar o relacionamento, porque eu gostava muito dele e ele não 

queria; daí eu falei meio mundo de coisa pra ele quando eu tava bêbada; 

no meu depoimento pro Delegado eu não estava bem; na Delegacia 

ninguém me forçou não; eu não me lembro não, não estava muito bem; eu 

não me lembro que eu falei tudo isso ai não (depoimento policial); Agente 

chegou, a gente foi de barco, bebendo, e a gente chegou lá, assamos 

carne e tomamos cerveja, comemos e ficamos o dia todo e a noite, bebi 

demais, eu bebi, dai eu fui pra minha barraca e fui pra barraca dele e ele 

não quis; ai dai eu falei meio mundo de coisas, pra ele, e dai ele pegou e 

cortou meu cabelo e eu fiquei brava, cortou com o facão, ai eu fui e corri 

até a outra casa lá que tinha, que era a cozinha; isso foi a noite, e daí eu 

peguei o pedaço de madeira, tava escuro, e dai eu levei o pedaço de 

madeira e ele pegou me bateu e cortou meu braço, ai eu corri; passei pela 

casa mesmo do Sr. Maçarico, e ai peitei no colchete.

A testemunha Josiele, a qual presenciou o momento em que a vítima veio a 

pedir socorro na casa da dona Maria de Lurdes, afirmou com veemência 

em suas alegações que quem teria realizado os golpes de facão na vítima 

era o Sabino, e que esta estava com muito medo e desesperada. Vejamos 

trechos do depoimento prestado em audiência, em especial nos min. 

02:19/04:53 na mídia de fls. 79:

Josiele: no começo lá, ela chegou desesperada lá no barraco da Maria de 

Lourdes, quando eu vim ver ela, ela já estava no barraco, estava 

desesperada, chorando bastante, ela já estava vestida, ela tinha chegado 

nua pelo relato da Maria de Lourdes, pedia pra não deixar ela sozinha, 

perguntei quem tinha feito aquilo com ela e ela disse e afirmou que tinha 

sido o Zico, o Sabino, ela me disse isso, ela me deu certeza disso, ela tava 

machucada, toda cortada o braço, toda riscada, disse que tinha corrido 

bastante, que tava com sede; o Sabino foi lá e perguntou por ela, ele 

apresentava estar muito nervoso e embriagado, ele estava com o facão; 

eu não vi se estava sujo de sangue, porque o facão estava na cintura; ele 

procurou por ela lá e falamos que ela não estava, e ele saiu; foi embora; 

ele voltou lá novamente, a Maria de Lourdes deu um café la pra ele, e 

depois ele saiu novamente, sempre falando que ela não estava; ele queria 

entrar na casa da Maria de Lourdes, e ela falou que era o neto dela que 

estava lá.

A testemunha Maria de Lurdes, quem de fato teria socorrido a vítima, 

apesar de ora afirmar uma coisa, ora afirmar outra, confirmou que a vítima 

estava muito assustada, pedindo socorro, sem roupas, com seu ânimo 

alterado pelo nervosismo, bem como confirmou que no momento em que o 

Acusado compareceu em sua residência, portava consigo o instrumento 

do crime, o qual sempre andava com ele. Abaixo transcrevemos parte do 

depoimento, especificamente nos min. 02:35/08:45:

Maria de Lourdes: ela chegou lá em casa pedindo socorro e eu fui, tinha 

uma portinha lá e eu abri, peguei ela e pus ela lá pra dentro, forrei uns trem 

lá no chão e botei ela pra dentro e deitou lá; ela chegou pelada, tinhas uns 

corte de arame no braço, tinha sangue, pediu socorro pra mim eu dei, 

cuidei dela, dei um remédio pra ela porque ela disse que tava doendo, botei 

ela pra deitar no chão mesmo e ela deitou; ai nos ligou pros meninos eles 

pegaram ela e trouxeram pro Santo Antonio; procurei pra ela o que tinha 

acontecido e ela tava nervosa de mais; quando ela tava lá com nós o 

Sabino foi lá e ele queria entrar e eu num deixei ele entrar e ele pegou e 
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saiu e foi embora; ele não falou que ia matar ela, ele falou que queria ver 

ela, ele tava com um facãozinho, que ele carregava pro mato, e ele 

também não fez ação de que ia entrar, humhum; eu falei pra ele num entrar 

não, ela ta ai dentro, deixa ela ai dentro, e tem meu netinho que ta ai dentro 

e eu também não vou deixar tu entrar; mas ele também não insistiu; ele 

tava calmo, ele não tava assim nervoso; ele foi uma vez, passou, foi na 

casa do tio dele e voltou, e na volta foi que ele encostou lá em casa; não vi 

sangue no facão; ele andava com o facãozinho; ele chegou lá e procurou, 

eu falei meu filho, ela não ta, e ele disse tá tia, e eu falei tá não, e ai fiquei 

conversando com ele, toda vida e ele não insistiu mais pra procurar por 

ela e ai ele foi embora; ai quando ele foi embora, nós ligou pros meninos e 

os filhos dela foram lá buscar ela; ela falou que cortou no arame, ela 

enrolou a roupa ficou toda no arame; ela chegou lá pelada e eu dei uma 

roupa pra ela vestir; não deixei ele ver ela porque ela estava nervosa; só 

tava eu mulher na casa e ela chegou, ela tava nervosa e ai não deixei ele 

entrar e pedi, não meu filho, não vai entrar ai dentro não; ela disse que foi 

o arame, eu ficava longe de onde ela ficava; eu não senti cheiro de nada 

nela não, a gente já ficou assim preocupada e nem prestei atenção se ela 

estava cheirando álcool.

A testemunha Leonardo, filho da vítima, em que pese não ter presenciado 

os fatos pela forma como ocorreram, afirmara em Juízo que sua mãe havia 

lhe falado que houve sim uma perseguição por parte do Acusado para 

querer ir atrás da vítima, porém a mesma teria conseguido escapar. Tal 

depoimento, é uma probabilidade real de ter ocorrido, uma vez que a Vítima 

em seu depoimento em sede Policial havia sustentado esta tese, porém 

desmentira quando depusera em Juízo. Vejamos o depoimento da 

testemunha, nos min. compreendidos entre 09:49/11:51, na mídia de fls. 

79:

Leonardo: ela me disse que ele que atacou, que não teve discussão 

nenhuma, falou que ela estava dentro da barraca, disse que saiu para ir 

no banheiro, quando ela entrou dentro do banheiro e quando ela ia saindo 

para entrar, quando ela respondeu foi facãozada; ela botou o braço e ela 

saiu correndo, que ela me falou; e ela me disse que ele saiu atrás dela, só 

que ela se escondeu, ele passou quase perto dela, o que ela me falou foi 

isso, ela disse que viu ele passando e ela ficou escondida, ai ela esperou 

ele passar, e ela correu para onde estava a Maria de Lourdes, e a Maria 

socorreu ela.

Nesse contexto, os Policiais Militares, Lucas e Mariano, quem de fato 

realizaram a prisão do Acusado, afirmaram que este, quando de sua 

apreensão, estava portando o instrumento do crime (facão), porém não 

notaram se o mesmo possuía vestígios de sangue.

Importante dizer, a autodefesa do Réu e sua defesa técnica, neste 

momento, não encontram sustentação suficiente para eximir a questão da 

analise dos jurados, sendo que, como dito, os autos revelam com 

suficiência a materialidade do crime de tentativa de feminicídio e indícios de 

que o Réu foi o seu autor.

A instrução do processo não nos permite considerar a desclassificação 

do delito imputado ao Réu, sendo certo que, neste momento processual, 

se faz necessário que a causa de desclassificação seja demonstrada de 

forma vigorosa e indene de dúvidas, o que não foi demonstrada 

concretamente pela Defesa, em que pese as várias contradições nos 

depoimentos colhidos em audiência.

A desclassificação postulada pela Defesa para o delito de lesões 

corporais, sob o fundamento da ausência de animus necandi do Réu, não 

ganha força nesta quadra processual, ante a fragilidade do alegado na 

peça defensiva, bem como a forma pela qual os fatos se desenvolveram 

no momento do crime, o qual não nos permite, por ora, afastarmos o crime 

de tentativa de feminicídio qualificado. Nesse sentido aponta a doutrina:

“É preciso ressaltar que somente comporta absolvição sumária a situação 

envolta por qualquer das excludentes supra-referidas quando nitidamente 

demonstradas pela prova colhida. Havendo dúvida razoável, torna-se mais 

indicada a pronúncia, pois o júri é o juízo competente para deliberar sobre 

o tema”. (Guilherme de Souza Nucci- Código de Processo Penal 

Comentado- 4ª e – Ed. Revista dos Tribunais p. 690)

Como é sabido de todos, nesta primeira fase – judicium acusationis – o 

princípio in dubio pro societate sobrepõe-se ao in dubio pro reo e um 

mínimo de dúvida a respeito dos fatos, ou quando a tese defensiva 

mereça exame mais acurado de prova, recomenda seja a questão 

submetida à apreciação do Juízo competente, sendo defeso ao Juiz 

antecipar-se ao Júri e interpretar definitiva e concludentemente em favor 

de uma das versões ventiladas, tarefa a ser desempenhada pelos 

Jurados.

 “Mínima que seja a hesitação das provas a respeito, impõe-se a pronúncia 

para que a causa seja submetida ao Júri, juiz natural dos crimes contra a 

vida, por força do mandamento constitucional” (TJSP RT 656.279). No 

mesmo sentido, STF; RTJ 63.833, 61.344; TAPR RT 593.412; TJPE RT 

695.358; TJMS RT 548.382, 682.359; e, finalmente, TJMT RT 518.393, 

549.385 e 578.401.

Impende destacar, neste momento processual, com esteio nos autos não 

vislumbro no caso em julgamento a possibilidade de aplicação dos artigos 

414 ou 415 do Código de Processo Penal.

DAS QUALIFICADORAS

Quanto às circunstâncias qualificadoras previstas nos incisos I, IV e VI 

(motivo torpe, recurso que dificultou a defesa da vítima e feminicídio, 

respectivamente), do § 2º, do CP, tenho que somente podem ser excluídas 

quando manifestamente improcedentes, vigorando também quanto a elas o 

princípio do in dúbio pro societate.

Entendo que as circunstâncias devem ser mantidas, porque é firme o 

entendimento deste Tribunal de Justiça que as qualificadoras do motivo 

torpe e do feminicídio possuem natureza diversa, não incorrendo em dupla 

punição ao acusado. Nesse sentido, trago a baila o recente julgado deste 

tribunal :

[...] Não se verifica bis in idem entre as qualificadoras descritas no artigo 

121, § 2º, incisos I e VI, do Código Penal, vez que, enquanto o feminicídio 

encontra-se ligado à prática de uma agressão contra a mulher em âmbito 

doméstico [circunstância objetiva], a torpeza diz respeito à motivação da 

prática do intento homicida [circunstância subjetiva]. Raciocínio diverso 

corresponderia à indubitável enfraquecimento da Lei nº 13.104/2015, cujo 

sentido teleológico restaria alanceado caso tão só fosse substituída a 

torpeza pelo feminicídio. À incidência da qualificadora descrita no artigo 

121, § 2º, inciso VI, do Código Penal, basta a presença de um dos 

requisitos insertos no art. 121, § 2º-A, I e II, do mesmo Diploma.

 Nesse sentido, ainda, é o entendimento do Ilustre Dr. Amom Albernaz 

Pires, Promotor de Justiça no MPDFT com atuação no Tribunal do Júri de 

Ceilândia/DF, no qual assevera o caráter objetivo da qualificadora do 

feminicídio, ao passo que poderá ser aplicada juntamente com outra 

espécie de qualificadora de natureza subjetiva. Vejamos :

Portanto, se, de um lado, a verificação da presença ou ausência das 

qualificadoras subjetivas do motivo fútil ou torpe (ou ainda da qualificadora 

do inciso V) demandará dos jurados avaliação valorativa acerca dos 

motivos inerentes ao contexto fático-probatório que levaram o autor a agir 

como agiu, por outro lado, a nova qualificadora do feminicídio tem natureza 

objetiva, pois descreve um tipo de violência específico contra a mulher (em 

razão da condição de sexo feminino) e demandará dos jurados mera 

avaliação objetiva da presença de uma das hipóteses legais de violência 

doméstica e familiar (art. 121, § 2º-A, I, do CP, c/c art. 5º, I, II e III, da Lei 

11.340/06) ou ainda a presença de menosprezo ou discriminação à 

condição de mulher (art. 121, § 2º-A, II, do CP).

No que tange a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, 

verifico que, por ora, merece sua permanência, uma vez que não restou 

evidenciado se a vítima foi atingida de surpresa, ou se de fato houve 

prévia discussão entre as partes, o que deverá ser analisado pelo 

Conselho de Sentença, Órgão apto para julgamento de tal fato.

Desse modo, impende registrar, há indícios que determinam a pronúncia 

em relação às qualificadoras, principalmente porque estão relacionadas 

aos fatos narrados na denúncia, e que não foram afastadas nessa fase 

processual, consoante fundamentos alhures mencionados. Segue 

entendimento jurisprudencial acerca do assunto:

STJ: (...) II. As qualificadoras só podem ser excluídas da sentença de 

pronúncia quando, de forma incontroversa, mostrarem-se absolutamente 

improcedentes – o que não se vislumbra in casu, eis que o acórdão não 

se apoiou em elementos aptos a excluírem, de plano, as qualificadoras 

(...). (REsp 506274 / GO ; RECURSO ESPECIAL2003/0035351-0)

Portanto, tendo restado comprovada a materialidade do fato e existindo 

indícios suficientes de autoria em face do réu, caberá então, ao Egrégio 

Tribunal Popular do Júri analisar, em sua ampla cognição, as questões 

ventiladas nos autos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto e por tudo o mais que dos autos consta, julgo procedente 

a pretensão contida na denúncia, para PRONUNCIAR – SABINO AMORIM 

LIMA, brasileiro, solteiro, natural de Ribeirão Cascalheira - MT, nascido em 

01/06/1981, filho de José Moreira Lima e de Teresinha Amorim da Cruz, 

residente na Rua Antonio Zacarias, s/n°, próximo ao NPM, cidade de Novo 

Santo Antonio – MT, atualmente recolhido na Cadeia Pública desta 
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Comarca, como supostamente incurso na prática do crime narrado no 

artigo 121, §2º, incisos I, IV e VI e §2-A, inciso I, c/c art. 14, II, todos do 

Código Penal, a fim de ser submetido a julgamento perante o Egrégio 

Tribunal do Júri desta Comarca.

Por fim, atento ao que determina o art. 413, § 3º, do Código de Processo 

Penal, verifica-se dos autos, que o pronunciado teve a sua prisão 

preventiva decretada, tendo como fundamentos a garantia da ordem 

publica e para assegurar a aplicação da lei penal. Porém, entendo que, no 

presente caso, não mais se fazem presentes tais circunstâncias, uma vez 

que o Detido já se encontra segregado há mais de 07 (sete) meses, já se 

findou a instrução processual, bem como se trata de fato isolado na vida 

do Acusado, sendo considerado Réu primário, conforme antecedentes 

criminais acostados nos presentes autos (fls. 66).

Soma-se a isso, a não permanência da subsistência da garantia da ordem 

pública no presente caso, uma vez que, ao que consta dos autos, bem 

como pelo próprio depoimento da vítima, o Acusado não parece ser 

pessoa que poderá por em risco o meio social. No que diz respeito a 

aplicação da lei penal, esta não restará prejudicada, uma vez que o 

Acusado possui endereço fixo no Município de Novo Santo Antônio – MT, 

o qual poderá ser localizado para todos os atos do processo, razão pela 

qual a revogação da prisão preventiva decretada anteriormente é medida 

que se reclama.

Logo, ausentes os requisitos da prisão preventiva do pronunciado, nesta 

quadra processual, CONCEDO-LHE o direito de recorrer desta sentença 

em liberdade, CONDICIONADO ao cumprimento das seguintes medidas 

cautelares previstas no artigo 319, incisos I à V, do Código de Processo 

Penal, quais sejam:

 a) comparecimento mensal em juízo, no prazo e nas condições fixadas 

pelo juiz, para informar e justificar atividades;

b) proibição de freqüentar bares, boates e locais congêneres;

 c) comparecimento a todos os atos do processo; e,

 d) proibição de ausentar-se da Comarca, sem prévia comunicação ao 

Juízo; por prazo superior a 15 (quinze) dias.

Fica advertido do disposto no artigo 282, §5° do Código de Processo 

Penal, sob pena de, em caso de descumprimento de qualquer condição, 

ser-lhe-á decretada novamente a prisão cautelar.

Expeça-se o alvará de soltura em favor do acusado, SE POR OUTRO 

MOTIVO NÃO DEVA PERMANECER PRESO, devendo o Acusado informar 

a este Juízo o endereço no qual o mesmo poderá ser encontrado, no 

prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de revogação do benefício concedido.

Façam a intimação da presente decisão, através de Mandado de Intimação 

direcionado a Cadeia Pública Municipal desta cidade, local onde o Réu 

encontra-se recolhido, observando o disposto artigo 420 do Código de 

Processo Penal.

Havendo preclusão da decisão de pronúncia, voltem os autos conclusos 

na forma do art. 421 do mesmo códex.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo e realizando o necessário.

São Félix do Araguaia - MT, 11 de dezembro de 2017.

Ivan Lúcio Amarante

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 43428 Nr: 516-64.2015.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lourival Pereira Martins

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ilmara Soares Rabelo, Renata Soares Rabelo, 

Silmara Soares Rabelo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Janailza Taveira Leite - 

OAB:17577

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em atenção ao 2º parágrafo da decisão de fl. 56, impulsiono o feito com o 

fim de intimar as partes para especificarem as provas que desejam 

produzir, justificando-as e/ou, se são pelo julgamento antecipado da lide, 

no prazo de 05 (cinco)dias, sob pena de pleclusão.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 38397 Nr: 2203-47.2013.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fernando Arantes Bertolucci

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Moralina Pereira Lima, Paulo da Costa Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo José Macena Tonani - 

OAB:204.301?SP, José Genilson Brayner - OAB:19179-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rogério Caetano de Brito - 

OAB:16.581

 Autos ID nº 38397

Vistos.

Para melhor esclarecimento deste Juízo, intimem-se as partes para que, no 

prazo de 05 (cinco) dias delimitem, ou ao menos expliquem melhor, as 

questões paralelas atinentes ao mérito do feito que precisam ser 

resolvidas que justifique a paralização do feito pelo período de 06 (seis) 

meses, bem como o que ficará sob a incumbência de cada parte.

Cumpra-se. ÀS PROVIDÊNCIAS.

São Félix do Araguaia, 14 de dezembro de 2017.

Ivan Lúcio Amarante

Juiz de Direito e Diretor do Foro

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 135684 Nr: 1964-38.2016.811.0017

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BMAAdS, PMAA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DPA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Simone Alves da Silva - 

OAB:6835/TO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certificfo que nesta data foi realizado a coleta do material genético para 

realização do exame de DNA das partes.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 39120 Nr: 2821-89.2013.811.0017

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Honda S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alessandra Nunes Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nelson Paschoalotto - 

OAB:8530-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos ID N.º 39120

Vistos.

INDEFIRO o requerido às fls. 70, quanto à busca do endereço do 

Executado via sistema INFOJUD, uma vez que compete à parte Autora 

indicar o endereço correto que possa ser efetivada a citação, ainda mais 

quando não demonstra que exauriu as possibilidades/buscas de 

encontrar/declinar tal endereço.

Sendo assim, intime-se a Exequente para apresentar o endereço que 

possibilite a citação do Executado, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

extinção do feito.

 Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

 Às providências.

 São Félix do Araguaia – MT, 12 de dezembro de 2017.

IVAN LÚCIO AMARANTE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 135115 Nr: 1556-47.2016.811.0017

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudemir Alves Silva Comércio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Olga Geny de Almeida Alves - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos ID N.º 135115

Vistos.

DEFIRO o requerido às fls. 09/11, proceda-se a citação dos Executados 

no endereço informado às fls. retro, no prazo de 5 (cinco) dias, nos 
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termos do inciso I, do artigo 8º da Lei nº 6.830/80.

 Com a citação e ultrapassado o prazo, intime-se a Exequente para 

manifestar ou requerer o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) 

dias , sob pena de extinção.

 Após, conclusos para deliberação.

Às providências.

 São Félix do Araguaia - MT, 05 de novembro de 2017

IVAN LÚCIO AMARANTE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 135416 Nr: 1784-22.2016.811.0017

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Costa & Borges Ltda - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Olga Geny de Almeida Alves - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos ID N.º 135416

Vistos.

 Cumpra-se integralmente a decisão de fls. 06/06v, observando o 

endereço apresentado as fls. 15/16 , na forma ali requerida.

Após, intime-se a exeqüente para requerer o que entender de direito, no 

prazo legal, sob pena de extinção.

Às providencias.

 São Félix do Araguaia – MT, 12 de dezembro de 2017.

IVAN LÚCIO AMARANTE

 Juiz de Direito

Comarca de Porto Esperidião

Vara Única

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 60995 Nr: 906-14.2017.811.0098

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fabiano Santos Souza, Fabio Vieira dos 

Santos, Hercules da Silva Ortiz, Samoel Diego Lopes, Juari da Silva 

Oliveira, Isabela Aparecida Menezes, Marim Neves da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anderson Rogério Grahl - 

OAB:MT/10.565, Cristiano Paim Gasparetti - OAB:9.822, DAVI 

FERREIRA DE PAULA - OAB:19193/O, EVERALDO BATISTA FILGUEIRA 

JUNIOR - OAB:11988, Geraldo Escobar Pinheiro - OAB:2201, José de 

Barros Neto - OAB:OAB/MT 8.841-B, Marlucia Alves de Souza Tolon 

- OAB:21059/O, Otavio Simplício Khun - OAB:14238

 Nos termos do art. 203, §4° do Código de Processo Civil e art. 93, inciso 

XIV da Constituição Federal c.c com artigo 482, VI e 701, inc. XVII todos da 

C.N.G.C, impulsiono os autos para promover a intimação dos réus para 

audiência redesignada para o dia 16/01/2018, às 13:30h.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 54726 Nr: 1107-11.2014.811.0098

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Henrique Martins Torquato

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francis Raiane Kischner - 

OAB:20.615-B, Otavio Simplício Khun - OAB:14238

 PROCESSO/CÓD. Nº 54726

 Vistos, etc.

Considerando as justificativas trazidas pela defesa às fls. 203/205, bem 

como em atenção à cota ministerial de fl. 217, designo audiência de 

justificação para a data de 30/01/2018, às 14h30min.

Intimem-se o recuperando, a Defesa e o Ministério Público.

No mais, atualize-se o cálculo de pena restante, lançando como 

interrupção o período de 60 (sessenta) dias em que o recuperando estava 

em recuperação de intervenção cirúrgica, bem como atentando-se à guia 

de execução definitiva de fls. 218.

Com o cálculo de pena, intimem-se as partes para manifestação, em 05 

(cinco) dias, iniciando pela defesa.

Cumpra-se.

Porto Esperidião/MT, 14 de dezembro de 2017.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 31425 Nr: 921-90.2011.811.0098

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Clodoaldo Pedro Barbosa, Ivanio Santos 

Rodrigues, Eliana Maria de Oliveira Pereira da Silva, Paulo Henrique Barros 

Moraes da Cruz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diego Jesus Aparecido 

Ribeiro - OAB:10631, Haroldo Varela do Carmo - OAB:10592/MT, 

Helui Calongas Ali Dahrouge - OAB:4300/MT

 PROCESSO/CÓD. Nº 31425

 Vistos etc.

Ante o erro material no dispositivo da sentença retro, na qual não constou 

o nome da acusada Eliana Maria de Oliveira Pereira da Silva, conforme 

certificado à fl. 475, chamo o feito a ordem para corrigir o erro apontado, 

de modo que referida decisão passa a vigorar com o seguinte dispositivo:

“Por estas razões, com fulcro no art. 107, inciso IV, do Código Penal, 

JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE de CLODOALDO PEDRO BARBOSA, 

IVANIO SANTOS RODRIGUES, ELIANA MARIA DE OLIVEIRA PEREIRA DA 

SILVA e PAULO HENRIQUE BARROS MORAES DA CRUZ, pela ocorrência 

da prescrição real quanto aos delitos previstos nos artigos 329 e 307, 

ambos do Código Penal, e pela ocorrência da prescrição virtual do e artigo 

180, caput, e 288, ambos do Código Penal.”.

No mais, permanece a decisão nos termos em que foi prolatada.

Proceda-se a secretaria com as deliberações finais da sentença de fl. 

470/471-verso.

Intime-se. Cumpra-se.

Porto Esperidião/MT, 14 de dezembro de 2017.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 52783 Nr: 877-03.2013.811.0098

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Silvio Xapina

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CITYLAR.COM - Loja virtual

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anderson Rogério Grahl - 

OAB:MT/10.565, ANTÔNIO DE MORAES DOURADO NETO - OAB:23255, 

Hugo Neves de Moraes Andrade - OAB:23798, Rosane Maria Belo 

da Silva - OAB:39470

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA EDUARDA DUTRA DE 

OLIVEIRA SILVA - OAB:69.780, Walter de Oliveira Monteiro - 

OAB:23167-A

 Código nº 52783.

Expeça-se o competente alvará judicial para levantamento dos valores 

depositados nos autos, conforme já determinado à fl. 99.

 No mais, intime-se o requerido para que se manifeste acerca da petição 

de fl. 107.

Cumpra-se, com urgência.

 Porto Esperidião/MT, 05 de dezembro de 2017.

Edna Ederli Coutinho

 Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 60995 Nr: 906-14.2017.811.0098

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL
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 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fabiano Santos Souza, Fabio Vieira dos 

Santos, Hercules da Silva Ortiz, Samoel Diego Lopes, Juari da Silva 

Oliveira, Isabela Aparecida Menezes, Marim Neves da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anderson Rogério Grahl - 

OAB:MT/10.565, Cristiano Paim Gasparetti - OAB:9.822, DAVI 

FERREIRA DE PAULA - OAB:19193/O, EVERALDO BATISTA FILGUEIRA 

JUNIOR - OAB:11988, Geraldo Escobar Pinheiro - OAB:2201, José de 

Barros Neto - OAB:OAB/MT 8.841-B, Marlucia Alves de Souza Tolon 

- OAB:21059/O, Otavio Simplício Khun - OAB:14238

 Código: 60995Vistos etc.Trata-se de pedido de revogação da prisão 

preventiva formulado pela defesa do acusado Fabiano Santos Souza, às 

fls. 509/516, salientando a carência de pressupostos capazes de 

fundamentar a prisão cautelar, bem como alega que o denunciado não 

cometeu nenhum delito.(...) Pelo exposto, INDEFIRO o pedido de revogação 

da prisão preventiva decretada em desfavor de FABIANO SANTOS 

SOUZA.Outrossim, quanto ao pleito de reconsideração do pedido de 

substituição da prisão preventiva pela domiciliar, realizado pela defesa de 

Samoel Diego Lopes, nota-se que, em audiência (fls. 577), fora deliberado 

para que seja procedido com o estudo psicossocial no endereço em que 

estão os filhos do acusado, devendo ser procedido tal estudo por meio de 

carta precatória. Assim, considerando que até o momento não fora 

expedida a missiva, cumpra-se a determinação exarada em audiência, 

para que, com seu retorno, seja analisada a possibilidade de conversão 

da prisão preventiva do acusado Samoel Diego Lopes em prisão 

domiciliar.Por fim, quanto ao pedido de autorização de visita ao acusado 

Fabiano Santos Souza, realizado por Isabela Aparecida Menezes, em que 

pugna autorização para visitar Fabiano juntamente com seu filho menor, 

entendo ser este Juízo incompetente para decidir tal pleito.A princípio, 

nota-se da carteira individual de visitante acostada às fls. 530, que Isabela 

e seu filho já possuem autorização para visitar o acusado Fabiano Santos 

Souza.Outrossim, tendo em vista não ser este Juízo o corregedor da 

Cadeia Pública em que o acusado encontra-se preso, impossível este 

Magistrado decidir sobre tal pedido, devendo ser realizado perante o Juízo 

da Execução Penal em que o acusado encontra-se 

segregado.Notifique-se o Ministério Público.Intimem-se.Cumpra-se com 

urgência.Às providências.Porto Esperidião/MT, 14 de dezembro de 

2017.Jean Garcia de Freitas BezerraJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 57088 Nr: 2554-62.2014.811.0024

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Robson Rogério Trava

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anderson Rogério Grahl - 

OAB:MT/10.565

 [...]Ex positis, com espeque no art. 35, § 2º, do CP, c/c artigos 66 (inciso 

III, alínea b), 122 e 124 (parágrafo único) da Lei 7.210/1984, DETERMINO a 

transferência do condenado ROBSON ROGÉRIO TRAVA do regime 

semiaberto para o aberto, mediante as seguintes condições, sob pena de 

revogação do vertente benefício:A) Comparecer mensalmente no Juízo da 

execução penal desta Comarca para assinar o termo de comparecimento, 

entre 01 (um) a 10 (dez) de cada mês;B) Recolhimento domiciliar noturno 

entre 20h e 05h e finais de semana integralmente, salvo se provar trabalho 

lícito noturno, estudos ou frequência em culto religioso, devendo 

comprovar a situação nos autos e requerer permissão antecipada para 

tanto;C) Não poderá frequentar bares, boates, casas de prostituição e 

locais de reputação duvidosa, nem boca de fumo;D) Não poderá ausentar 

da Comarca por mais de 08 (oito) dias sem autorização do Juízo;E) No 

prazo de 30 (trinta) dias, deverá juntar aos autos prova de que se 

encontra trabalhando, ou impossibilidade de trabalhar, sob pena de 

revogação do benefício ora concedido;F) Não poderá ingerir bebida 

alcoólica, usar drogas e nem portar arma ou instrumentos capazes de 

ofender a integridade física de outrem, como facas, canivetes, estiletes. 

G) Manter seu endereço sempre atualizado nos autos.H) Não cometer 

novo crime ou contravenção penal.[...]

Edital Intimação

EDITAL DE INTIMAÇÃO.PRAZO 90 DIAS.Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): 

HENRIQUE FRANCISCO FILHO, Filiação: Henrique Francisco dos Santos e 

Alice Maria de Jesus.. atualmente em local incerto e não 

sabido.FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em 

lugar incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos 

e a seguir transcrita. Sentença: Processo n.° 2.136/94 Autora : A Justiça 

Pública Acusado: Henrique Francisco FilhoVistos etc...HENRIQUE 

FRANCISCO FILHO, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso 

nas sanções do art. 121, §2°, incisos II e IV e art. 121, §2°, incisos II e IV 

c/c o art. 14, inciso II, todos do Código Penal, sob a acusação de haver, 

por motivo fútil e utilizando de recurso que dificultou ou tornou impossível a 

defesa das vítimas, matado Roni Carlos da Silva e tentado contra a vida de 

João Augusto da Silva, mediante disparos de arma de fogo (fls. 

02/03).Segundo a denúncia, o acusado, após pequena discussão, de 

posse de uma cartucheira, efetuou os disparos que causaram a morte de 

uma das vítimas e ferimentos graves na outra, fato delituoso que ocorreu 

por volta das 01:00 hora do dia 02 de maio de 1994, na localidade 

denominada Vila Izabel, às margens da BR Casalvasco 265, km 40, em 

Porto Esperidião, termo desta Comarca.Após a prática dos crimes, o 

acusado tomou rumo ignorado e não mais foi encontrado, motivando a 

expedição de mandado de prisão preventiva (fls. 68/69).Recebida a 

denúncia (fls. 02) e citado pela via editalícia (fls. 59) não compareceu ao 

interrogatório (fls. 59/v°), razão pela qual foi decretada a suspensão da 

ação penal (fls. 60/63), cuja decisão, posteriormente, foi revogada e o 

processo voltou a ter tramitação normal (fls. 73/75).O ilustre patrono 

nomeado para o acusado apresentou defesa prévia e arrolou as mesmas 

testemunhas alistadas na denúncia (fls. 85).Durante a instrução foi ouvida 

uma única testemunha arrolada pelas partes em comum (fls. 123), com 

expressa desistência das demais (fls. 117 e 119).Em alegações finais, o 

ilustre representante do Ministério Público, após enfatizar que durante a 

instrução ficaram comprovadas tanto a materialidade como a autoria dos 

crimes, assim como das qualificadoras, pugna pela pronúncia do acusado 

nos termos da denúncia, a fim de que seja submetido a julgamento pelo E. 

Tribunal do Júri desta Comarca (fls. 124/126), enquanto a defesa se 

reservou no direito de apresentar a tese em plenário (fls. 

186).Relatados.DECIDO.Pretende-se at r ibu i r  a  HENRIQUE 

FRANCISCOFILHO a autoria dos crimes de homicídio e tentativa de 

homicídio, qualificados pela futilidade do motivo e utilização de recurso que 

dificultou ou tornou impossível a defesa das vítimas, fato que ocorreu por 

volta das 01:00 hora do dia 02 de maio de 1994, na localidade denominada 

Vila Izabel, às margens da BR Casalvasco 265, km 40, em Porto 

Esperidião, termo desta Comarca.A materialidade dos crimes encontra-se 

confirmada pelo Exame Necroscópico (fls. 08), Auto de Corpo de Delito 

(fls. 25) e Mapas topográficos (fls. 09 e 26), dando conta das lesões que 

causaram a morte de Roni Carlos da Silva e daquelas produzidas em João 

Augusto da Silva.De outro lado, observo que existem fortes indícios que 

apontam o acusado como o autor dos crimes, sendo certo que diversas 

testemunhas inquiridas na fase inquisitiva presenciaram a prática do 

homicídio e da tentativa de homicídio.praticada pelo acusado, deve o fato 

ser levado à apreciação soberana do E. Tribunal do Júri.DISPOSITIVOAnte 

ao exposto, julgo procedente a denúncia e pronuncio HENRIQUE 

FRANCISCO FILHO, qualificado nos autos, como incurso nas sanções do 

art. 121, §2°, incisos II e IV e art. 121, §2°, incisos II e IV c/c o art. 14, 

inciso II, todos do Código Penal, a fim de ser submetido a julgamento 

perante o Egrégio Tribunal do Júri desta Comarca.Segundo consta dos 

autos, o paradeiro do acusado é ignorado e sua fuga do distrito da culpa 

determinoua expedição do decreto de prisão preventiva.Ante ao exposto, 

julgo procedente a denúncia e pronuncio HENRIQUE FRANCISCO FILHO, 

qualificado nos autos, como incurso nas sanções do art. 121, §2°, incisos 

II e IV e art. 121, §2°, incisos II e IV c/c o art. 14, inciso II, todos do Código 

Penal, a fim de ser submetido a julgamento perante o Egrégio Tribunal do 

Júri desta Comarca.Aguarde-se o cumprimento da ordem de 

prisão.Havendo preclusão "pro judicatio" seja aberta vista ao nobre 

representante do Ministério Público, para os fins do art. 416 do diploma 

processual penal.Publique-se.Registre-se.Intime-se pessoalmente o 

representante do Ministério Público, o acusado e seu 

defensor.Cumpra-se.Mirassol D'Oeste, 20 de agosto de 2001.Juiz de 

direito Luis Augusto Veras Gadelha.E, para que chegue ao conhecimento 

de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o 

presente Edital que será afixado no lugar de costume e publicado na forma 

da Lei. Eu, ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA CORREIA, digitei.Porto 

Esperidião, 25 de julho de 2017.Joel Soares Viana Junior.Gestor(a) 

Judiciário(a).Aut. Provimento. 52/2007-CGJ

Juizado Especial Cível e Criminal
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Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010020-74.2013.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

I. J. J. DA SILVA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVONEY BATISTA ANZOLIN OAB - MT0008122A (ADVOGADO)

ANDERSON ROGERIO GRAHL OAB - MT10565/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARQUES COMUNICACAO VISUAL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIA AILI FERREIRA DE MELO OAB - MT0017119A-B (ADVOGADO)

 

Vistos. Em análise ao acordo firmado em Id. 5300845, observo que houve 

homologação judicial, bem como o seu cumprimento integral informado pela 

parte. Desta feita, considerando o peticionamento de Id. 5300876, 

determino a Expedição de Alvará para levantamento do valor depositado 

em juízo. Atente-se aos dados bancários indicados pelo patrono da parte 

em 5300876. Assim, JULGO EXTINTO este feito, com fulcro no artigo 924, 

II, do Código de Processo Civil. Intime-se. Cumpra-se. Após, ao arquivo. 

Porto Esperidião/MT, 26 de junho de 2017. Lílian Bartolazzi Laurindo Juíza 

Substituta

Comarca de Querência

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 52426 Nr: 3821-90.2017.811.0080

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PLANALTO DA AMAZONIA COMERCIO DE 

MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA, HOSANI ROCHA DE CARVALHO 

VILAÇA, ERASMO JOSÉ VILAÇA, EDNA CRISTINA VILAÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:14.258MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 056/07/CGJ, impulsiono 

estes autos para intimar a parte Autora, via DJE, para que promova o 

recolhimento do valor da diligência mediante emissão de guia, disponível no 

sítio eletrônico do PJMT (www.tjmt.jus.br - > serviços-> guias -> emissão 

de guias de diligência), devendo o comprovante da guia devidamente 

recolhida ser trazida aos autos, para cumprimento do mandado de Citação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 52766 Nr: 4015-90.2017.811.0080

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RURAL AGRICULTURA NO VALE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz da Silva Camargo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO HENRIQUE 

STANISZEWSKI - OAB:12972

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 056/07/CGJ, impulsiono 

estes autos para intimar a parte Autora, via DJE, para que promova o 

recolhimento do valor da diligência mediante emissão de guia, disponível no 

sítio eletrônico do PJMT (www.tjmt.jus.br - > serviços-> guias -> emissão 

de guias de diligência), devendo o comprovante da guia devidamente 

recolhida ser trazida aos autos, para cumprimento do mandado de 

Execução.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 41640 Nr: 1328-77.2016.811.0080

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DGDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Deusiano Ferreira dos 

Santos - OAB:6883-A

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 056/07/CGJ, impulsiono 

estes autos para intimar o advogado do acusado, via DJE, para que tome 

ciência da Decisão de ref.53, bem como para que apresente resposta à 

acusação, no prazo legal de 10(dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 52765 Nr: 4014-08.2017.811.0080

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RURAL AGRICULTURA NO VALE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz da Silva Camargo, IRACEMA DE LIZ 

CAMARGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO HENRIQUE 

STANISZEWSKI - OAB:12972

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 056/07/CGJ, impulsiono 

estes autos para intimar a parte Autora, via DJE, para que promova o 

recolhimento do valor da diligência mediante emissão de guia, disponível no 

sítio eletrônico do PJMT (www.tjmt.jus.br - > serviços-> guias -> emissão 

de guias de diligência), devendo o comprovante da guia devidamente 

recolhida ser trazida aos autos, para cumprimento do mandado de 

Execução.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 48334 Nr: 1700-89.2017.811.0080

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DELLFER BOMBAS INJETORAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CACIO FREIRES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEKSANDER PASOTI FOSSA - 

OAB:18252/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 056/07/CGJ, impulsiono 

estes autos para intimar a parte Autora, via DJE, para que promova o 

recolhimento do valor da diligência mediante emissão de guia, disponível no 

sítio eletrônico do PJMT (www.tjmt.jus.br - > serviços-> guias -> emissão 

de guias de diligência), devendo o comprovante da guia devidamente 

recolhida ser trazida aos autos, para cumprimento do Mandado de 

Execução.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010125-03.2016.8.11.0080

Parte(s) Polo Ativo:

JIANA CARLA FONTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO BARROS CAMARA OAB - MT0019055A (ADVOGADO)

SARA COSTA DE OLIVEIRA OAB - MT0018587A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. (REQUERIDO)

TRANSPORTADORA DO VALE LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE VICENTE OLIVEIRA SANTOS DA PAZ OAB - RJ0201080A 

(ADVOGADO)

 

Nos termos da Legislação vigente, impulsiono estes autos para intimar as 

partes da audiência de conciliação designada para a data de 23/02/2018 

às 15:30 (MT).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010084-36.2016.8.11.0080

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO DE SANTANA MELO NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE PRESTES JASPER OAB - MT0019527A (ADVOGADO)
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AGUEDA DOROTEIA DOMANSKI JACOB OAB - MT0008158A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE QUERÊNCIA Impulsionamento por Certidão 

Cumprimento de sentença Nos termos da Legislação vigente, impulsiono 

estes autos para intimar a parte Requerida para cumprimento da sentença, 

pagamento o valor da condenação no prazo de 15 (quinze) dias. 

NARJANA ROBERTA KROTH Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE QUERÊNCIA E INFORMAÇÕES: AVENIDA 

CD, S/N, QUADRA 6, LOTES 4, 6 E 8, SETOR C, QUERÊNCIA - MT - CEP: 

78643-000 TELEFONE: (66) 35292220

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010154-87.2015.8.11.0080

Parte(s) Polo Ativo:

OLIVINO PAULO CABRAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINEI ROCHA PINHEIRO OAB - RS0086689A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

Nos termos da Legislação vigente, impulsiono estes autos para intimar as 

partes da designação de audiência de conciliação para o dia 09/03/2018 

às 14:00 (MT).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010067-73.2011.8.11.0080

Parte(s) Polo Ativo:

CREMONESE WANDSCHEER & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO HENRIQUE STANISZEWSKI OAB - MT0012972S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OLI ANTONIO MACHADO (REQUERIDO)

 

Posto isso, e por tudo mais que dos autos consta, com fulcro nas 

disposições legais já mencionadas e nos arts. 6º, 20 e 38, todos da Lei 

9.099/95, aplico o instituto da revelia e JULGO PROCEDENTE o pedido 

inicial, o que faço com resolução do mérito com fulcro no artigo 487, inciso 

I, do CPC para o fim de condenar a parte requerida ao pagamento da 

quantia descrita na petição inicial, devendo ser acrescida de juros 

moratórios, na base de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, ambos 

desde o inadimplemento da parte requerida. Deixo de condenar a 

requerida em custas e despesas processuais, bem assim em honorários 

advocatícios por serem indevidos em primeiro grau de jurisdição, nos 

termos do artigo 54 e 55, da Lei 9.099/95. Aguarde o lapso temporal 

devido para interposição de eventual recurso. Transcorrido em branco, 

certifique-se o trânsito em julgado e com as devidas cautelas proceda-se 

ao arquivamento. Existindo requerimento da parte, expeça-se mandado de 

execução. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Comarca de Ribeirão Cascalheira

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 51785 Nr: 3378-45.2017.811.0079

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leonildo Bueno, OZANA MARIA TOMAZ BUENO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO HENRIQUE DA SILVA - 

OAB:46301, Wilmar Jacob - OAB:OAB/MT15.810A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Decisão.

Vistos etc.

Trata-se de Ação de Usucapião Extraordinário com pedido de tutela de 

urgência cautelar proposta por Leonildo Bueno e Ozana Maria Tomaz 

Bueno.

Preliminarmente, pugnam os autores pela concessão dos benefícios da 

assistência judiciária gratuita.

Antes do exame de qualquer questão ventilada na inicial, notadamente o 

pedido de tutela de urgência, necessário a análise do pedido de justiça 

gratuita.

 Pois bem. Para a concessão da Assistência Judiciária Gratuita, em tese, é 

medida que se impõe exigir a declaração de pobreza e a efetiva 

comprovação da insuficiência financeira, o que, no caso destes autos, 

não se verifica qualquer documento que se preste a tal prova. A juntada 

de um simples extrato da conta corrente, por si só, não é suficiente para 

corroborar o alegado.

Ora, a presunção de veracidade da alegação de insuficiência de recursos 

é relativa, cedendo mediante indícios nos autos em sentido contrário. 

Ademais, o artigo 5.º, LXXIV, da CF é claro em dizer que “o Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos”.

Embora a parte autora tenha pleiteado o benefício não trouxe aos autos 

qualquer princípio de prova da alegada ausência de recursos.

 Ora, somente em casos excepcionais deve ser deferido o benefício 

pleiteado, não bastando a mera afirmação ou simples pedido esposado na 

inicial, exige-se, pois, efetiva comprovação da falta de condições 

econômicas para o pagamento das custas processuais, conforme as 

prescrições do PROVIMENTO Nº. 07/2009 – CGJ.

 Assim, atendendo ao disposto no artigo 5.º, LXXIV, da CF e artigo 99, 

parágrafo 2.º, do CPC, intime-se a parte autora para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, instrua o feito com as três últimas declarações de imposto 

de renda e/ou outro documento que seja útil e hábil para comprovação da 

necessidade da Assistência Judiciária Gratuita.

 Ou, ainda, se preferir, recolha as taxas e custas processuais, conforme 

valor legal atribuído à causa, no mesmo prazo mencionado, sob pena de 

cancelamento da distribuição e, consequentemente, extinção do processo 

sem resolução de mérito.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

Às providências.

Ribeirão Cascalheira/MT, 01/12/2017.

 Janaína Cristina de Almeida

Juíza Substituta

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 52583 Nr: 3747-39.2017.811.0079

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLÁVIO ERNESTO ANDREOLLA, SONIA 

MARTA BEDIN ANDREOLLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENIZE HEUKO - OAB:30.356/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Pericles Landgraf Araújo de 

Oliveira - OAB:PR 18.294

 Vistos etc.

Ante o teor da certidão de p. 373, INTIME-SE o Exequente para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, recolha os valores referente à taxa judiciária e 

das custas judiciais para o devido cumprimento do ato deprecado.

Comprovado o pagamento dos respectivos valores, cumpra-se, conforme 

deprecado, servindo a 2ª via desta como mandado.

 Às providências.

 Ribeirão Cascalheira/MT, 14 de dezembro de 2017.

Janaína Cristina de Almeida

Juíza Substituta

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 49455 Nr: 2295-91.2017.811.0079

 AÇÃO: Tutela Cautelar Antecedente->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDIR ANTONIO FERRAZ
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANÇA E 

INVESTIMENTO DO ARAGUAIA E XINGU – SICREDI ARAXINGU

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WEBERT CLINK DE CAMPOS 

ARRUDA - OAB:19263/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, conheço os presentes embargos declaratórios, 

acolhendo-os em parte, apenas para corrigir a decisão exarada para que 

no dispositivo passe a constar: “Isso posto, julgo extinto o presente 

processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, I, do Código 

de Processo Civil.”No mais, permanece a decisão como está 

l ançada .Pub l i que -se .  I n t ime -se .  Cumpra -se .Expeça - s e  o 

necessárioRibeirão Cascalheira/MT, 14/12/2017.Janaína Cristina de 

AlmeidaJuíza Substituta

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 51964 Nr: 3458-09.2017.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIANO COELHO DA ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Líder Consórcio Seguro DPVAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAIS DAIANE MAGALHAES 

PERES - OAB:15835

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, ante a existência dos requisitos formais e materiais, RECEBO a 

inicial. DEFIRO o pedido de assistência judiciária, formulado pela parte 

autora, por sua condição financeira atender ao art. 98 e 99, §3.º do 

CPC.CITE-SE a parte requerida para comparecer a Audiência de 

conciliação/mediação que será realizada no dia 01/03/2018, às 14:00 hrs 

(MT). INTIME-SE a parte autora, na pessoa do seu defensor, para que 

compareça na audiência (art. 334, §3º, do Novo CPC).Ainda que o 

requerente tenha optado na inicial pela não realização da audiência de 

conciliação, esta somente não se realizará se ambas as partes 

manifestarem expressamente desinteresse na composição consensual, 

nos termos do artigo 334, §4.º e §5.º, do CPC.Ademais, determino que a 

Secretaria advirta expressamente as partes que o não comparecimento 

injustificado à audiência de conciliação/mediação será considerado ato 

atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 02% 

(dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, 

conforme estabelece o art. 334, §8º do Novo Código de Processo 

Civil.DEVE-SE ainda o OFICIAL DE JUSTIÇA advertir a parte requerida que 

caso compareça ou não compareça na audiência designada, o prazo de 

15 (quinze) dias para oferecer contestação, por petição, terá como termo 

inicial a data dessa audiência de conciliação (art. 335, inciso I, do CPC) e 

caso não seja apresentada a contestação, será decretada a revelia e 

presumirão verdadeiros os fatos narrados na inicial (art. 344).Cumpra-se. 

Intime-se. Expeça-se o necessário.Ribeirão Cascalheira/MT, 

14/12/2017.Janaína Cristina de AlmeidaJuíza Substituta

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 51964 Nr: 3458-09.2017.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIANO COELHO DA ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Líder Consórcio Seguro DPVAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAIS DAIANE MAGALHAES 

PERES - OAB:15835

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, ante a existência dos requisitos formais e materiais, RECEBO a 

inicial. DEFIRO o pedido de assistência judiciária, formulado pela parte 

autora, por sua condição financeira atender ao art. 98 e 99, §3.º do 

CPC.CITE-SE a parte requerida para comparecer a Audiência de 

conciliação/mediação que será realizada no dia 01/03/2018, às 14:00 hrs 

(MT). INTIME-SE a parte autora, na pessoa do seu defensor, para que 

compareça na audiência (art. 334, §3º, do Novo CPC).Ainda que o 

requerente tenha optado na inicial pela não realização da audiência de 

conciliação, esta somente não se realizará se ambas as partes 

manifestarem expressamente desinteresse na composição consensual, 

nos termos do artigo 334, §4.º e §5.º, do CPC.Ademais, determino que a 

Secretaria advirta expressamente as partes que o não comparecimento 

injustificado à audiência de conciliação/mediação será considerado ato 

atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 02% 

(dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, 

conforme estabelece o art. 334, §8º do Novo Código de Processo 

Civil.DEVE-SE ainda o OFICIAL DE JUSTIÇA advertir a parte requerida que 

caso compareça ou não compareça na audiência designada, o prazo de 

15 (quinze) dias para oferecer contestação, por petição, terá como termo 

inicial a data dessa audiência de conciliação (art. 335, inciso I, do CPC) e 

caso não seja apresentada a contestação, será decretada a revelia e 

presumirão verdadeiros os fatos narrados na inicial (art. 344).Cumpra-se. 

Intime-se. Expeça-se o necessário.Ribeirão Cascalheira/MT, 

14/12/2017.Janaína Cristina de AlmeidaJuíza Substituta

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 52596 Nr: 3753-46.2017.811.0079

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ABP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANNY COSTA RODRIGUES - 

OAB:GO/31182

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Cumpra-se, conforme deprecado, servindo a 2ª via desta como mandado.

Depois de devidamente cumprida, devolva-se à Comarca de origem, com 

as nossas homenagens, dando-se baixa nos registros cartorários e 

distribuição.

Às providências.

 Ribeirão Cascalheira/MT, 14 de dezembro de 2017

Janaína Cristina de Almeida

Juíza Substituta

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 51737 Nr: 3345-55.2017.811.0079

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FA, JdSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SdMARF, SdFRF, O

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniel de Martins Scherer - 

OAB:79754/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente, Portaria n.º 31/2016-DF e do 

Provimento nº 56/2007-CGJ/MT, impulsiono o presente feito para INTIMAR 

o patrono(a) da parte requerente Daniel de Martins Scherer, para que, 

providencie o deposito de diligência do Sr. Oficial de Justiça, mediante 

Guia a ser retirada no site do Tribunal de Justiça, no link Guias online, no 

e n d e r e ç o  e l e t r ô n i c o : 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 52270 Nr: 3601-95.2017.811.0079

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Ass. Do 

Araguaia e Xingu - Sicredi Araxingú-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Aparecido da Silva, ADÃO ANTONIO 

JARDIM, ANTÔNIO CLEMENTINO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA 

VANDERLEI - OAB:21678

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Não consta dos autos o comprovante de recolhimento das custas iniciais.

Assim, INTIME-SE a Requerente, na pessoa de seu procurador, para que, 

no prazo de 15 dias, recolha as taxas e custas processuais, conforme 

valor atribuído à causa, sob pena de cancelamento da distribuição e, 

consequentemente, extinção do processo sem resolução do mérito, nos 

termos do artigo 290 do CPC.

 Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

 Às providências.

Ribeirão Cascalheira/MT, 14 de dezembro de 2017.

Janaína Cristina de Almeida

 Juíza Substituta
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 52596 Nr: 3753-46.2017.811.0079

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ABP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANNY COSTA RODRIGUES - 

OAB:GO/31182

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Dispõe o art. 250, V, do Código de Processo Civil:

“Art. 250. O mandado que o oficial de justiça tiver de cumprir conterá:

(...);

V - a cópia da petição inicial, do despacho ou da decisão que deferir tutela 

provisória;”

De igual modo, preceitua o art. 260, II, do Código de Processo Civil:

“Art. 260. São requisitos das cartas de ordem, precatória e rogatória:

(...);

II - o inteiro teor da petição, do despacho judicial e do instrumento do 

mandato conferido ao advogado;”

Compulsando os autos, verifico que a deprecata, apesar de instruída com 

diversos documentos, A decisão judicial que determinou o arresto e a 

citação dos Executados se encontra INCOMPLETA.

Assim, OFICIE-SE ao juízo deprecante, solicitando o encaminhamento da 

decisão COMPLETA proferida pelo Magistrado.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Canarana/MT, 14 de dezembro de 2017.

Janaína Cristina de Almeida

Juíza Substituta

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 37193 Nr: 528-86.2015.811.0079

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Ass. Do 

Araguaia e Xingu - Sicredi Araxingú-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO BATISTA ALVES CARDOSO, DIVINO 

ALVES CARDOZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ HENRIQUE DA SILVA VIGO 

- OAB:11751

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente, Portaria n.º 31/2016-DF e do 

Provimento nº 56/2007-CGJ/MT, impulsiono o presente feito para INTIMAR 

o patrono(a) da parte requerente JOSÉ HENRIQUE DA SILVA VIGO, para 

que, providencie o deposito de diligência do Sr. Oficial de Justiça, mediante 

Guia a ser retirada no site do Tribunal de Justiça, no link Guias online, no 

e n d e r e ç o  e l e t r ô n i c o : 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010051-83.2015.8.11.0079

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDA ALVES DA COSTA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIO CESAR TISSIANI BONJORNO OAB - PR0033390A (ADVOGADO)

 

C E R T I D Ã O Processo nº. 8010051-83.2015.8.11.0079 Nos termos do 

Provimento nº. 55/2007, impulsiono o presente feito para INTIMAR o 

patrono da parte RECLAMADA da decisão judicial de ID 11085055. 

Ribeirão Cascalheira, 15 de dezembro de 2017. Thiago Afonso Carolo 

Teichmann Gestor Judiciário Substituto Matrícula 10.813

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010040-54.2015.8.11.0079

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIA REZENDE DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO DE MORAIS PINTO JUNIOR OAB - MT0003652S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

 

C E R T I D Ã O Processo nº. 8010040-54.2015.8.11.0079 Nos termos do 

Provimento nº. 55/2007, impulsiono o presente feito para INTIMAR o 

patrono da parte reclamada do teor da decisão judicial de ID 11084019, 

para que no prazo de 15 (quinze) dias, pague a integralidade da dívida, 

sob pena de aplicação de multa no percentual de 10% (dez) por cento 

sobre o valor exigido e, também, de honorário de advogado de 10 % (dez) 

por cento, sem prejuízos dos atos processuais necessários à 

expropriação de tantos bens quantos forem necessários para a 

satisfação da obrigação (art. 523, §1º e §3º do CPC).. Ribeirão 

Cascalheira, 15 de dezembro de 2017. Thiago Afonso Carolo Teichmann 

Gestor Judiciário Substituto Matrícula 10.813

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000015-33.2017.8.11.0079

Parte(s) Polo Ativo:

ISABELLA NATIARA FERREIRA COSTA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT0019023A (ADVOGADO)

 

C E R T I D Ã O Processo nº. 1000015-33.2017.8.11.0079 Nos termos do 

Provimento nº. 55/2007, impulsiono o presente feito para INTIMAR o 

patrono da parte reclamada do teor da sentença. Ribeirão Cascalheira, 15 

de dezembro de 2017. Thiago Afonso Carolo Teichmann Gestor Judiciário 

Substituto Matrícula 10.813

Comarca de Rio Branco

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 39674 Nr: 656-56.2016.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jair Carlos dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amós Medeiros dos Santos 

- OAB:21378/O

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, abro vista ao advogado do 

acusado para apresentar memoriais finais, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 1265 Nr: 244-58.1998.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FPN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAdPdCdRBL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heidgger da 

Silva - OAB:MT - 2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cleiton Tubino Silva - 

OAB:5239/MT

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, impulsiono estes autos, com 

finalidade de intimar a parte requerente para se manifestar, no prazo legal, 

tendo em vista o desarquivamento destes autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart
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 Cod. Proc.: 6732 Nr: 865-11.2005.811.0052

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Lambari D'Oeste/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alberto de Souza Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adailton da Silva Peres - 

OAB:MT-5.106-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 865-11.2005.811.0052 (Código: 6732)Vistos.Cuida-se de “Ação 

de Execução Fiscal” proposta por MUNICÍPIO DE LAMBARI D’OESTE/MT, 

em face de ALBERTO DE SOUZA OLIVEIRA, ambos devidamente 

qualificados nos autos.Entre um ato e outro, fora determinada a intimação 

do exequente para que promovesse o regular prosseguimento do feito, 

sob pena de extinção (fls. 117/118).À fl. 124, certificou-se que o 

exequente foi intimado, quedando-se inerte.Os autos vieram conclusos.Eis 

o breve relatório. Fundamento e Decido.....”Diante disso, não resta outra 

alternativa, senão JULGAR EXTINTO O PRESENTE FEITO SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 485, inciso III, do Código de 

Processo Civil.SEM CUSTAS com fulcro no art. 39 da Lei nº 

6.830/80.CONDENO a exequente ao pagamento de honorários 

advocatícios, sendo que estes fixo em 10% (dez por cento) do valor da 

causa, nos termos do art. 85, § 2º do CPC.P.R.I.C.Após o trânsito em 

julgado, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo.ÀS 

PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 32787 Nr: 1241-16.2013.811.0052

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jair Carlos dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: César Luiz Branicio da Silva - 

OAB:OAB/MT 21.373/O

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, abro vista ao advogado do 

acusado, para se manifestar nos autos, no prazo legal, acerca do cálculo 

de pena de fls. 554.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 45166 Nr: 1505-91.2017.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marileia Barbosa de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Lopes da Silva - 

OAB:OAB/MT 15.800

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, impulsiono estes autos, com 

finalidade de intimar a parte autora para apresentar contrarrazões no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 46339 Nr: 2059-26.2017.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Almerinda de Souza Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO PIMENTA DE FARIAS - 

OAB:2774

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO PIMENTA DE 

FARIAS - OAB:2774

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, impulsiono estes autos, com 

finalidade de intimar a parte autora para apresentar impugnação à 

contestação apresentada pelo requerido, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 40044 Nr: 822-88.2016.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cleonice Fernandes Rodrigues Braga

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIUSEPPE ZAMPIERI - OAB:10603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, impulsiono estes autos, com 

finalidade de intimar a parte autora para se manifestar acerca do Laudo 

Pericial de ref. 39 e laudo social de ref. 40 , no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 44855 Nr: 1300-62.2017.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rozeli Pereira de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIUSEPPE ZAMPIERI - OAB:10603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, impulsiono estes autos, com 

finalidade de intimar a parte autora para apresentar contrarrazões no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 45025 Nr: 1420-08.2017.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aura Alves de Souza Azevedo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIUSEPPE ZAMPIERI - OAB:10603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, impulsiono estes autos, com 

finalidade de intimar a parte autora para apresentar contrarrazões no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 46292 Nr: 2036-80.2017.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Iris Cardoso de Araujo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO PIMENTA DE FARIAS - 

OAB:2774

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, impulsiono estes autos, com 

finalidade de intimar a parte autora para apresentar impugnação à 

contestação apresentada pelo requerido, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 47517 Nr: 2731-34.2017.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Moacir de Jesus

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valéria Aparecida Solda de 

Lima - OAB:MT - 9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 A seguir, pela MMª. Juíza foi proferida SENTENÇA:

 “Vistos etc.,

 Diante da ausência injustificada no presente ato, o que implica na 

ausência impulso processual da parte autora, JULGO EXTINTO O 
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PRESENTE FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 485, 

inciso III do Código de Processo Civil.

CONDENO a parte autora ao pagamento das custas processuais, contudo 

as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição 

suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 

(cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão caso 

demonstrada a alteração na situação de insuficiência de recursos que 

justificou a concessão de gratuidade, nos termos do artigo 98, § 3º do 

CPC.

P.R.I.C.

Após o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de 

estilo.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 47710 Nr: 2822-27.2017.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pablo de Campos, Paulo Rômulo Pereira Vieira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anderson Rogério Grahl - 

OAB:10565 MT, Andre da Conceição Paiva - OAB:OAB/MT 22.398/O

 ...Desta feita, entendo que a necessidade da custódia cautelar restou 

demonstrada, com espeque em dados concretos dos autos, inclusive 

verifico que não houve modificação substancialmente fática desde a data 

da decisão que decretou a segregação cautelar, razão pela qual INDEFIRO 

o pedido de liberdade, e MANTENHO A ORDEM DE CUSTÓDIA do acusado 

PAULO RÔMULO PEREIRA VIEIRA tal como foi lançada.III – DISPOSIÇÕES 

FINAIS.1)EXPEÇA-SE o competente ALVARÁ DE SOLTURA em favor de 

PABLO DE CAMPOS, libertando-o, salvo se por outro motivo não estiver 

preso, bem como ADVERTINDO-O QUE, NO CASO DE DESCUMPRIMENTO 

DAS MEDIDAS IMPOSTAS, PODERÁ TER A PRISÃO PREVENTIVA 

NOVAMENTE DECRETADA.2)CIÊNCIA ao MPE e às defesas.3)Uma vez 

encerrada a instrução processual, DETERMINO VISTA dos autos ao 

Ministério Público para, no prazo de 05 (cinco) dias apresentar memoriais 

escritos.4)Ato contínuo, DÊ-SE vista dos autos às defesas dos acusados 

para o mesmo desiderato.CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Às 

providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 6478 Nr: 621-82.2005.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito Rural do Noroeste de Mato 

Grosso LTDA, Cooperativa Central de Crédito de Mato Grosso - Central 

Sicredi MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Benedito Viana, Euclides Barbosa 

Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruno Vinícius Santos - 

OAB:15.464/MT, Rute de Laet e Soares - OAB:6119

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Helder Anunciato Corrêa - 

OAB:MT- 7934

 Vistos.

De pronto, registro que a Secretaria de Vara deverá observar quanto à 

regular autuação do feito, ou seja, a abertura de um terceiro volume, tendo 

em vista que o segundo volume excedeu a quantidade de folhas previstas 

no art. 337 da CNGC/MT.

Assim, considerando que até o momento o devedor não quitou com os 

impostos pendentes no bem, objeto de expropriação, a exequente 

informou que assumirá o respectivo pagamento, oportunidade em que 

pugnou pela transferência imediata da propriedade do veículo GOL, chassi 

9BWZZZ377TT165330. Pois bem.

Em análise detida aos autos, verifico a existência de laudo de avaliação 

outrora determinado em sentença (fls. 362), sendo assim, estando 

preenchidos todos os requisitos favoráveis à transferência de 

propriedade/posse do bem penhorado, DEFIRO o pleito de fls. 434/434, 

devendo o automóvel ser transferido à parte exequente, Cooperativa de 

Crédito de Livre Admissão de Associados do Noroeste de Mato Grosso e 

Acre, no prazo de 15 (quinze) dias, em observância aos comandos 

emanados na r. sentença de fls. 330/335 e artigos 877 e seguintes do 

diploma processual civil.

Após a transferência, o exequente passará a responder pelo pagamento 

dos tributos pertinentes à propriedade, posse, taxas e eventuais 

despesas incidentes sobre o bem, nos termos do art. 1368-B , parágrafo 

único do diploma civil.

Efetivado os comandos ora determinados e nada requerido pelas partes, 

AO arquivo com as baixas e anotações de estilo.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 31816 Nr: 278-08.2013.811.0052

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adailton da Silva Peres

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:OAB/MT 16.691/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adailton da Silva Peres - 

OAB:MT-5.106-A

 Vistos.Os autos vieram conclusos ante o pedido de penhora dos 

semoventes dados em garantia na cédula rural executada, bem como pela 

nomeação do executado como depositário fiel (fls. 151/151v). Pois bem.De 

pronto, DETERMINO a intimação da parte executada para que, no prazo de 

15(quinze) dias, indique o endereço que se encontra o gado a ser 

penhorado.Com o aporte da referida informação, DEFIRO o pedido de fls. 

151/151v, razão pela qual determino a expedição do mandado de penhora, 

depósito e avaliação dos semoventes a serem encontrados com as 

espeficações e no endereço indicado pelo executado, conforme pugnado 

e disposto nos arts. 835, VII, art. 839 do CPC....”Deste modo, estando 

preenchidos os requisitos autorizadores, NOMEIO como depositário fiel o 

executado, tendo em vista que houve consentimento e motivação do 

exequente.Consigne-se ao executado as responsabilidades dispostas 

pelos artigos 159 e seguintes do diploma processual civil no que toca à 

sua obrigação como depositário.Com a efetivação da penhora e avaliação 

do bem, INTIME-SE a parte executada acerca da penhora, nos termos do 

art. 841 do CPC, bem como para fins do art. 847 do mesmo códex.Se vier 

aos autos a impugnação, CERTIFIQUE-SE acerca de sua tempestividade e 

façam-me os autos CONCLUSOS imediatamente, sob pena de 

responsabilização. Caso as diligências restem infrutíferas, INTIME-SE a 

exequente para pugnar o que de direito, no prazo de 15 (quinze) 

dias.Após, CONCLUSOS.CUMPRA. ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 32658 Nr: 1117-33.2013.811.0052

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: José Rubens Cortez

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Pimenta de Farias - 

OAB:15715-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cuida-se de execução de sentença movida por JOSÉ RUBENS CORTEZ 

contra Instituto Nacional do Seguro Social - INSS buscando, em síntese, a 

prestação jurisdicional.

Devidamente intimado, o executado concordou com o valor apresentado 

pelo exequente (fls.116v).

Os autos vieram conclusos.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Assim, considerando que o executado concordou com os valores 

apresentados pelo exequente, HOMOLOGO o cálculo acostado às fls. 113 

dos autos, totalizando a importância de R$ 1.548,72 (hum mil e quinhentos 

e quarenta e oito reais e setenta e dois centavos).

Posto isso, inexistindo motivo para o prosseguimento do feito, com 

fundamento no art. 924, II e 925, ambos do CPC/15, DECLARO por 

sentença, EXTINTA a vertente execução.

EXPEÇA-SE o competente Alvará em nome do patrono do autor, visto que 

detém poderes para tanto (art. 450 da CNGC/MT).

Deixo de condenar em honorários advocatícios diante da não resistência à 

pretensão.

Deixo de condenar a requerida em custas processuais, nos termos do art. 
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8, §1º da Lei 8.620/93 e art. 3º da Lei 7.603/01.

P.R.I.C.

Após o trânsito em julgado, ao ARQUIVO com as anotações e baixas de 

estilo.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Comarca de Rosário Oeste

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 68012 Nr: 1786-44.2016.811.0032

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Benedito João de Arruda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudia Regina Oliveira Santos 

Ferreira - OAB:OAB/MT 10.765

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a contestação de ref:18, foi apresentada no prazo legal. Nos 

termos do Provimento 56/2007 da CGJ, impulsiono os autos com a 

finalidade de intimar o autor, para querendo apresentar impugnação no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 74943 Nr: 2325-73.2017.811.0032

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARINES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADAO LUIS ARRUDA BASTOS - 

OAB:19862/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:OAB/MT 3.056

 CONSIDERANDO os termos da Portaria n. 709/2017-PRES. do Egrégio 

Tribunal de Justiça de MT, de 22/novembro/2017, na qual estabeleceu o 

horário de expediente forense, excepcionalmente na data 19/12/2017, 

para o período de 08:00 as 15:00, fica redesignada a audiência de 

Conciliação para o dia 20 de fevereiro de 2018 às 13:30 horas, nos autos 

acima descrito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 65568 Nr: 700-38.2016.811.0032

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Douglas Carvalho Fialho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alcione Estfe da Silva, Alcilene Estfe da Silva, 

Ueliton Estfe da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elke Regina Armenio Delfino 

Max - OAB:7562, Valdineide Ovidio da Silva Dias - OAB:12803

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nilton Marcos Nunes Pereira 

- OAB:15481

 Vistos, etc.

As provas constantes dos autos não são suficientes para proporcionar o 

julgamento antecipado da lide, razão pela qual designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 10/04/2018, às 18h00min.

Intimem-se o requerente e os requeridos para que compareçam à 

audiência designada, devendo trazer suas testemunhas 

independentemente de intimação.

Intimem-se. Cumpra-se, providenciando-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 66569 Nr: 1098-82.2016.811.0032

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agência de Fomento do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L.S PATROCINIO PEREIRA ME, LIZANDRA 

SEGALIN PATROCINIO PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELA REGINA DE ALMEIDA 

FREITAS - OAB:9454

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento 56/2007 da CGJ, impulsiono os autos com a 

finalidade de intimar o requerente para manifestar nos autos, bem como 

requerer o que entender de direito no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 66729 Nr: 1150-78.2016.811.0032

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Porto Seguro - Companhia de Seguros Gerais

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Selio Carlos de Brito, Maclei A. de Brito – ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO JACO CHEKERDEMIAN - 

OAB:OAB/MS 3556, FLAVIO JACO CHEKERDEMIAN JUNIOR - 

OAB:OAB/MS 16656, LUIZ AUGUSTO ARRUDA CUSTODIO - 

OAB:11997/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Priscila Analu da Silva 

Previato - OAB:65705, Priscila Consani das Mercês - OAB:65.693

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono 

os autos com a finalidade deiintimar a pate requerida da audiência 

marcada nos autos: CERTIFICO que, em cumprimento a decisão de Ref. 28, 

proferida na data de 08/11/2017, neste feito, fica designada audiência de 

Conciliação a realizar-se nesta Comarca, sito a Avenida Otávio Costa s/n, 

Bairro Santo Antonio ao lado Prefeitura Municipal, no dia 23 DE JANEIRO 

DE 2018, às 17:30 horas, nos autos acima mencionado.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 73241 Nr: 1533-22.2017.811.0032

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Nélia Haddad, Maria Carmen Haddad Santini, Luiz 

Santini Filho, Valdir Haddad, Jamil Haddad Filho, Fabiana Leme Monteiro 

Haddad, Selma dos Reis Haddad

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Ferrero Arévalo, Paula Mikeli Guadanhim

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antônio Luiz Ferreira da Silva - 

OAB:6565, Teodoro de Filippo - OAB:OAB/SP 96.477

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO DE OLIVEIRA 

MARTINS - OAB:221127

 Sem maiores delongas, entendo que a razão não assiste ao embargante. 

Importante esclarecer que a teor do artigo 1.022, cabem Embargos de 

Declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade 

ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual 

devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, ou para corrigir erro 

material. É por demais cediço que a função dos embargos de declaração 

não é a de modificar o resultado da decisão, fazendo com que a parte que 

perdeu se torne a vencedora. Essa não é a função típica dos embargos. 

Ademais, a título de complementação, segue decisão recente do STJ 

sobre os embargos de declaração:Os embargos de declaração, ainda que 

contenham nítido pedido de efeitos infringentes, não devem ser recebidos 

como mero "pedido de reconsideração". STJ. Corte Especial. REsp 

1.522.347-ES, Rel. Min. Raul Araújo, julgado em 16/9/2015 (Info 

575).Desse modo, não se vislumbra os vícios apontados pelo embargante, 

devendo este, para satisfazer sua pretensão de reforma da decisão 

manejar o recurso adequado, pelas vias próprias e no tempo 

oportuno.Pelo exposto, na forma do art. 1.024 do NCPC, REJEITO OS 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, mantendo in totum a decisão proferida na 

movimentação de referência nº 06.Outrossim, defiro o pleito inserido na 

movimentação de referência nº 10, e por conseguinte, DETERMINO O 

imediato cumprimento da sentença com a expedição de mandado de 

reintegração em favor dos autores. CUMPRA-SE, expedindo-se o 

necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 74953 Nr: 2334-35.2017.811.0032

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NILA MARGARIDA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEFONICA BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADAO LUIS ARRUDA BASTOS - 

OAB:19862/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CONSIDERANDO os termos da Portaria n. 709/2017-PRES. do Egrégio 

Tribunal de Justiça de MT, de 22/novembro/2017, na qual estabeleceu o 

horário de expediente forense, excepcionalmente na data 19/12/2017, 

para o período de 08:00 as 15:00, fica redesignada a audiência de 

Conciliação para o dia 20 de fevereiro de 2018 às 13:00 horas, nos autos 

acima descrito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 74965 Nr: 2345-64.2017.811.0032

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCELO APARECIDO DOS SANTOS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEFONICA BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADAO LUIS ARRUDA BASTOS - 

OAB:19862/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel França Silva - 

OAB:17826/A

 CONSIDERANDO os termos da Portaria n. 709/2017-PRES. do Egrégio 

Tribunal de Justiça de MT, de 22/novembro/2017, na qual estabeleceu o 

horário de expediente forense, excepcionalmente na data 19/12/2017, 

para o período de 08:00 as 15:00, fica redesignada a audiência de 

Conciliação para o dia 20 de fevereiro de 2018 às 14:00 horas, nos autos 

acima descrito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 76807 Nr: 3438-62.2017.811.0032

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: GDS, SGADS(

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIOVANNA MARIELLY DA SILVA 

SANTOS - DEFENSORA PUBLICA - OAB:6963/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Intime-se pessoalmente a requerente em termos de prosseguimento, no 

prazo de 10 (dez) dias. A inércia ensejará extinção desta demanda, frente 

à presunção de desistência em relação a esta lide (CPC, art. 485, III), pelo 

abandono de causa.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 55316 Nr: 332-97.2014.811.0032

 AÇÃO: Arresto ->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joni Corrêa da Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Osvaldo Santana Bastos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nilton Marcos Nunes Pereira - 

OAB:15481

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Julio Silo da Conceição Filho 

- OAB:OAB/MT 18.061-O

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento 56/2007-CGJ impulsiono 

os autos com a finalidade de intimar a parte autora da decisão infra 

tramnscrita: Vistos etc. Tendo em vista a certidão de fls. 100, intime-se a 

parte autora para no prazo de cinco dias, manifestar o seu interesse no 

prosseguimento do feito, sob pena de extinção por abandono. Às 

providências necessárias. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 28754 Nr: 1631-17.2011.811.0032

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdecir Kemer

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes Júlio Tomaz - 

OAB:Procurador/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEJAIR ROBERTO LIUN 

JUNIOR - OAB:10777

 SENTENÇA

Vistos.

Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL ajuizada pela FAZENDA PÚBLICA 

ESTADUAL em face de VALDECIR KEMER, ambos devidamente 

qualificados nos autos.

Às fls. 40, a exequente informa o cancelamento das CDA e pugna pela 

extinção do feito.

É o breve relato.

Fundamento e decido.

Analisando os autos, verifico que a exequente informa o cancelamento 

das inscrições da dívida ativa, que embasam o pedido inicial, razão pela 

qual, nos termos do artigo 26 da Lei n. 6.820/80, a execução fiscal será 

extinta, sem qualquer ônus para as partes.

Ante o exposto, com fundamento no artigo 485, VIII, do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO e, por consequência, 

determino seu ARQUIVAMENTO, com as baixas e anotações de estilo.

Sem custas e honorários na forma do artigo 26 da Lei n. 6.820/80.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Após o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas e anotações de 

estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 50611 Nr: 537-97.2012.811.0032

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Interligação Elétrica do Madeira S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Isak da Silva Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniela Figueiró de Miranda - 

OAB:OAB/MG 104.219, Murilo de Oliveira Filho - OAB:284261/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Agricola Paes de Barros - 

OAB:6.700

 Ante o exposto, ratifico a liminar de fls. 70/71 e por esta razão, julgo 

PROCEDENTE o pedido formulado por INTERLIGAÇÃO ELÉTRICA DO 

MADEIRA S/A em face de IZAK DA SILVA FILHO, devidamente 

qualificados nos autos para, DETERMINAR que o requerido permita a 

entrada e permanência dos prepostos da requerente na propriedade rural, 

objeto da matrícula nº 11.696 do Cartório de Registro de Imóveis desta 

Comarca de Rosário Oeste, do qual é possuidor com a única e exclusiva 

finalidade de realizarem a implementação do projeto relativo à Linha de 

transmissão Coletora Porto Velho – Araraquara 2 e, com fulcro no art. 

487, I, do Novo Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO 

COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.Condeno o requerido ao pagamento das 

custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que 

fixo, por equitativa apreciação, em um total de R$ 1000.00 (hum mil reais), 

com fundamento no art. 82, § 2º, e atento às diretrizes do § 3º, do Código 

de Processo Civil.Não sendo pagas as custas processuais, anote-se na 

distribuição o valor das custas processuais e despesas em aberto, 

cumprindo-se em estrita observância ao que determina o Provimento nº 

88/2014.Após tudo devidamente cumprido, transitada em julgado, 

arquivem-se estes autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 52987 Nr: 1093-65.2013.811.0032

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Interligação Elétrica do Madeira S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Isak da Silva Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniela Figueiró de Miranda - 

OAB:OAB/MT 16.890B, Murilo de Oliveira Filho - OAB:OAB/MT 

15.744-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Agricola Paes de Barros - 

OAB:6.700

 Por conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCESSO com resolução do mérito, 

nos termos do artigo 487, I do Novo Código de Processo Civil. Condeno o 

requerido ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como 
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dos honorários advocatícios, que fixo, por equitativa apreciação, em um 

total de R$ 1.000,00 (hum mil reais), com fundamento no artigo 82, § 2º, e 

atento às diretrizes do § 3º, do Código de Processo Civil.Outrossim, não 

sendo pagas as custas processuais, anote-se na distribuição o valor das 

custas processuais e despesas em aberto, cumprindo-se em estrita 

observância ao que determina o Provimento nº 88/2014.Restando tudo 

devidamente cumprido, transitada em julgado, arquivem-se estes autos, 

mediante as baixas e anotações de estilo.Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 66887 Nr: 1201-89.2016.811.0032

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Diana Luzia da Costa , PHSL, HSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rodinaldo Jose Alves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública da Comarca 

de Rosário Oeste - MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Intime-se pessoalmente a requerente em termos de prosseguimento, no 

prazo de 10 (dez) dias. A inércia ensejará extinção desta demanda, frente 

à presunção de desistência em relação a esta lide (CPC, art. 485, III), pelo 

abandono de causa.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 55316 Nr: 332-97.2014.811.0032

 AÇÃO: Arresto ->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joni Corrêa da Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Osvaldo Santana Bastos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nilton Marcos Nunes Pereira - 

OAB:15481

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Julio Silo da Conceição Filho 

- OAB:OAB/MT 18.061-O

 Vistos etc.

Tendo em vista a certidão de fls. 100, intime-se a parte autora para no 

prazo de cinco dias, manifestar o seu interesse no prosseguimento do 

feito, sob pena de extinção por abandono.

Às providências necessárias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 55444 Nr: 419-53.2014.811.0032

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jorge Aragão da Silva, Francisca Domingas da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Kimatra Transportes Ltda - EPP, Bradesco 

Auto/Re Companhia de Seguros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Antonio Mendes da 

Silva - OAB:12433

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ronize Antônio Barbosa - 

OAB:13764-B

 Vistos etc.

Tendo em vista a certidão de fls.254, intime-se a parte autora para no 

prazo de cinco dias, manifestar o seu interesse no prosseguimento do 

feito, sob pena de extinção por abandono.

Ás Providências necessárias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 77932 Nr: 4008-48.2017.811.0032

 AÇÃO: Correição Parcial ou Reclamação Correicional->PROCEDIMENTOS 

ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: Angela Aparecida Figueireda Sjydlovski

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Augusto Azevedo de 

Almeida Hoffmann - OAB:OAB/SP 220.580

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Cuida-se de demanda aforada pelo requerente em face do requerido, 

pelos motivos expostos na prefacial.

A parte requerente foi intimada para efetuar o pagamento da taxa 

judiciária, pena de extinção do processo, contudo, quedou-se inerte 

conforme certificado pelo gestor.

Vieram-me os autos conclusos.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Diante da inércia da parte requerente, a extinção do processo, sem 

resolução de mérito, é medida que se impõe.

Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, EXTINGO a presente 

demanda movida pelo demandante em face do demandado, à luz do art. 

485, I, do Código de Processo Civil.

Custas pelo autor. Sem honorários advocatícios.

Ao arquivo com baixa na distribuição.

Dou esta por publicada com a entrega na Escrivania. Dispensado o 

registro nos termos do Provimento nº 42/2008-CGJ.

Intimem-se.

Comarca de Santo Antônio do Leverger

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 79834 Nr: 338-36.2017.811.0053

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOELY RODRIGUES DE AMORIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE 

SANTO ANTONIO DE LEVERGER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO SCHNELL NOTHEN 

JUNIOR - OAB:22662/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé, que conforme a portaria 63/2017-DF, artigo 5º§1º, foi 

nomeado o DR EDUARDO SCHNELL NOTHEN JUNIOR, OAB nº22662, 

TELEFONE 65 99215.5333, como defensor dativo da parte autora do 

processo nº 338-36.2017.811.0053, codigo 79834.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 67540 Nr: 1288-84.2013.811.0053

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ORLANDINO RODRIGUES GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NEYMAN AUGUSTO 

MONTEIRO - OAB:3878, Rossello Fransosi - OAB:6.222

 Isto posto, e pelo o que mais consta dos autos, INDEFIRO o pedido de 

saída temporária postulado, e, ainda, DEFIRO o pedido de remição pelo 

estudo, DECLARANDO A REMIÇÃO de 118 (cento e dezoito) dias a serem 

debitados da pena do reeducando Orlandinho Rodrigues 

Gomes.Realize-se novo cálculo de pena de acordo com o entendimento 

acima esposado.Após, DÊ-SE ciência ao Ministério Público.Intime-se o 

reeducando.Cumpra-se.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 82640 Nr: 1595-96.2017.811.0053

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZILMA DA SILVA ALBUQUERQUE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELE GOMES SIGAUD, Espólio de 

CLEUSA GOMES SIGAUD, JOSÉ CAMPOS PINHEIRO, SECRETARIA 

MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARÃO DE MELGAÇO, ESTABELECIMENTO 

COMERCIAL - HOTEL MEC
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Schnell Nothen Junior 

- OAB:22662/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé, que conforme a portaria 63/2017-DF, artigo 5º§1º, foi 

nomeado o DR EDUARDO SCHNELL NOTHEN JUNIOR, OAB nº22662, 

TELEFONE 65 99215.5333, como defensor dativo da parte autora do 

processo nº 1595-96.2017.811.0053, codigo 82640.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 82686 Nr: 1621-94.2017.811.0053

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZDSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TCA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Schnell Nothen Junior 

- OAB:22662/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé, que conforme a portaria 63/2017-DF, artigo 5º§1º, foi 

nomeado o DR EDUARDO SCHNELL NOTHEN JUNIOR, OAB nº22662, 

TELEFONE 65 99215.5333, como defensor dativo da parte autora do 

processo nº 1621-94.2017.811.0053, codigo 82686.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 82686 Nr: 1621-94.2017.811.0053

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZDSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TCA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Schnell Nothen Junior 

- OAB:22662/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Cuida-se de Ação de Alimentos e Guarda, aforada por Maria Eduarda 

Albuquerque Fonseca e Davi Henrique Albuquerque, em face de Taise 

Cristina Albuquerque, todos devidamente qualificados nos autos.

Postula pela concessão de liminar para fixação provisória de alimentos e 

guarda e, no mérito, pugna pela ratificação da medida prévia.

 Vieram-me os autos conclusos.

É O BREVE RELATO. DECIDO.

Considerando a prova pré-constituída que nos dá conta que os infantes 

Maria Eduarda Albuquerque Fonseca e Davi Henrique Albuquerque são 

filhos da requerida, todavia, inexistindo prova concreta acerca da renda 

mensal do Requerido, DEFIRO A LIMINAR aventada, para FIXAR a título de 

alimentos provisórios o valor equivalente à 30% (trinta por cento) do 

salário mínimo vigente, que atualmente correspondente à R$ 281,70 

(duzentos e oitenta e um reais e setenta centavos), devidos a partir da 

citação, devendo ser depositado/pagos até o dia 10 (dez) de cada mês 

e/ou diretamente a tutora dos menores.

Expeça-se o necessário à citação e intimação da Requerida para 

querendo contestar a presente, no prazo legal.

Intime-se, ainda, a Autora, por meio da Defensoria Pública, bem como 

cientifique o Ministério Público.

 Processe-se em segredo de justiça (art. 189, II, CPC/2015).

Com fulcro art. 98 do CPC/2015, presumo como verdadeira a condição de 

hipossuficiência da parte Requerente, e por consequência, concedo-lhe 

os benefícios da Justiça Gratuita, até que se prove o contrário das 

informações exaradas.

 Defiro também a prioridade de tramitação do feito, com fulcro no artigo 

1.048, inciso II e § 2º do Código de Processo Civil.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providencias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 84072 Nr: 2286-13.2017.811.0053

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENETH DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Paulo Carvalho Feitosa - 

OAB:10236

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

RECEBO a inicial.

Cite-se o Requerido, via remessa dos autos, quanto aos termos da 

presente ação, cientificando-o do prazo para apresentação de defesa 

(art. 335 do NCPC), bem como de que, não sendo contestada a ação, 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pela parte 

autora (art. 344 do NCPC).

Contestada a ação, manifeste-se a parte Requerente no prazo de 15 

(quinze) dias.

Ademais, DEFIRO as benesses da justiça gratuita, nos termos do art. 98 

do CPC/2015.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 74407 Nr: 1841-63.2015.811.0053

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WDCES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEANDRO MANOEL FRANCO 

MARQUEZ - OAB:22947/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé, que conforme a portaria 63/2017-DF, artigo 5º§1º, foi 

nomeado o DR LEANDRO MANOEL FRANCO MARQUES, OAB/MT nº22947, 

FONE 65 99974 4305 ou 99285-6164, como defensor dativo da parte 

autora do processo nº 1841-63.2015.811.0053, codigo 74407.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000178-91.2017.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER INTIMAÇÃO 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO STO ANTÔNIO LEVERGER , 15 de dezembro 

de 2017. Senhor(a) Advogado do(a) REQUERENTE: YANN DIEGGO 

SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA - MT0012025A-O A presente carta, 

extraída dos autos da reclamação abaixo identificada, tem por finalidade a 

intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência de Tipo: 

Conciliação Sala: STO ANTONIO LEVERGER - J.E - AUD. DE CONCILIAÇÃO 

Data: 15/03/2018 Hora: 13:15 , no endereço ao final indicado. Processo: 

1000178-91.2017.8.11.0053; Valor causa: R$ 10.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PETIÇÃO (241) Parte Autora: REQUERENTE: ANA MARIA DA 

SILVA ADVERTÊNCIA(S): 1. Não comparecendo à audiência designada, 

poderá, de imediato, ser proferida sentença de extinção. OBSERVAÇÃO: 

Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. Atenciosamente, ALBERTO DIAS DE A 

CAVALCANTE Gestor(a) Judiciário(a) ASSINA POR ORDEM DO(A) MM(ª) 

JUIZ(A) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE STO 

ANTÔNIO DO LEVERGER E INFORMAÇÕES: LOGRADOURO: RODOVIA 

PAES DE BARROS, Nº S/N, TELEFONE: (65) 3341-1426, BAIRRO: NOVO 

SANTO ANTÔNIO, STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 

TELEFONE: (65) 33411426

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000721-94.2017.8.11.0053
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Parte(s) Polo Ativo:

DIOGO FONTES MAYOLINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HIGOR FEITOZA PEREIRA OAB - MT16379/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

BANCO DO BRASIL S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER INTIMAÇÃO 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO STO ANTÔNIO LEVERGER , 15 de dezembro 

de 2017. Senhor(a) Advogado do(a) REQUERENTE: HIGOR FEITOZA 

PEREIRA - MT16379/O-O A presente carta, extraída dos autos da 

reclamação abaixo identificada, tem por finalidade a intimação de Vossa 

Senhoria para comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: STO 

ANTONIO LEVERGER - J.E - AUD. DE CONCILIAÇÃO Data: 22/02/2018 

Hora: 12:00 , no endereço ao final indicado. Processo: 

1000721-94.2017.8.11.0053; Valor causa: R$ 21.472,50; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) Parte 

Autora: REQUERENTE: DIOGO FONTES MAYOLINO ADVERTÊNCIA(S): 1. 

Não comparecendo à audiência designada, poderá, de imediato, ser 

proferida sentença de extinção. OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) 

intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais. Atenciosamente, ALBERTO DIAS DE A 

CAVALCANTE Gestor(a) Judiciário(a) ASSINA POR ORDEM DO(A) MM(ª) 

JUIZ(A) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE STO 

ANTÔNIO DO LEVERGER E INFORMAÇÕES: LOGRADOURO: RODOVIA 

PAES DE BARROS, Nº S/N, TELEFONE: (65) 3341-1426, BAIRRO: NOVO 

SANTO ANTÔNIO, STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 

TELEFONE: (65) 33411426

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000601-51.2017.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

VALDETE FEITOSA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA BRANDAO OAB - MT0013815A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER DECISÃO Numero do 

Processo: 1000601-51.2017.8.11.0053 REQUERENTE: VALDETE FEITOSA 

DA SILVA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos etc. Cuida-se de ação de indenização por danos 

morais com pedido de tutela antecipada aforada por VALDETE FEITOSA 

DA SILVA em face de Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia 

S/A. Extrai-se da prefacial que a parte requerente possui histórico 

constante de consumo de energia elétrica, contudo, a requerida passou a 

lhe cobrar por débitos superiores àqueles tidos por normais. Com lastro 

nestas premissas, postula a parte requerente pela antecipação dos 

efeitos da tutela jurisdicional para determinar à requerida se abstenha de 

suspender a prestação de serviços de energia elétrica. Vieram-me os 

autos conclusos. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Como é 

cediço, o art. 300 do Código de Processo Civil autoriza o Juiz a antecipar 

os efeitos da tutela jurisdicional quando verossímeis os fatos articulados 

pela parte requerente, bem como houver risco de grave dano, e, ainda, o 

pedido estiver vazado em prova inequívoca. In casu, tenho que todos os 

requisitos para concessão da antecipação dos efeitos da tutela 

jurisdicional encontram-se presentes. Os fatos são verossímeis, já que 

articulados de modo a ilustrar a situação vivenciada pelo requerente. 

Outrossim, in casu, impende lembrar a incidência das normas 

consumeiristas. Assim, impõe-se a inversão do encargo probatório, à luz 

do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor. Caberá à requerida 

demonstrar os fatos extintivos, modificativos ou impeditivos do direito do 

requerente. O risco de grave dano parece inescondível. Isto porque são 

cediças as mazelas que a falta de energia elétrica causa às pessoas. São 

serviços essenciais à sociedade moderna. Sendo assim, também se 

encontra presente o risco de grave dano, elemento essencial à 

concessão da liminar postulada pelo requerente na prefacial. Contudo, 

condiciono a efetivação da liminar à prestação de caução idônea, com 

depósito em Juízo da quantia perquirida pela requerida. Isto posto, e pelo 

que mais consta dos autos, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos 

da tutela jurisdicional deduzido, para determinar à requerida se abstenha 

de suspender os serviços de energia elétrica à parte requerente, pena de 

multa diária de R$ 100,00 (cem reais). CONDICIONO a efetivação da liminar 

ao prévio depósito em Juízo da quantia cobrada pela requerida, como 

forma de caução. Após a prestação da caução, EXPEÇA-SE o necessário. 

No mais, designe-se audiência de conciliação de acordo com a pauta do 

Juizado especial. Citem-se as partes reclamadas, por meio de carta, que 

deverá ser enviada pelo correio, com AR, para comparecer à solenidade. 

Conste na carta de citação as consequências para o caso de ausência, o 

prazo para apresentar defesa, a advertência de que, caso haja relação de 

consumo, poderá haver a inversão do ônus da prova, e ainda que, em se 

tratando de pessoa jurídica, esta poderá ser representada na audiência 

por preposto. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000815-76.2016.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

GUILHERME RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FINANCEIRA ITAU CBD S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER INTIMAÇÃO 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO STO ANTÔNIO LEVERGER , 15 de dezembro 

de 2017. Senhor(a) Advogado do(a) REQUERENTE: YANN DIEGGO 

SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA - MT0012025A-O A presente carta, 

extraída dos autos da reclamação abaixo identificada, tem por finalidade a 

intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência de Tipo: 

Conciliação Sala: STO ANTONIO LEVERGER - J.E - AUD. DE CONCILIAÇÃO 

Data: 15/03/2018 Hora: 13:30 , no endereço ao final indicado. Processo: 

1000815-76.2016.8.11.0053; Valor causa: R$ 10.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PETIÇÃO (241) Parte Autora: REQUERENTE: GUILHERME 

RODRIGUES DA SILVA ADVERTÊNCIA(S): 1. Não comparecendo à 

audiência designada, poderá, de imediato, ser proferida sentença de 

extinção. OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer 

devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

Atenciosamente, ALBERTO DIAS DE A CAVALCANTE Gestor(a) 

Judiciário(a) ASSINA POR ORDEM DO(A) MM(ª) JUIZ(A) SEDE DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER E 

INFORMAÇÕES: LOGRADOURO: RODOVIA PAES DE BARROS, Nº S/N, 

TELEFONE: (65) 3341-1426, BAIRRO: NOVO SANTO ANTÔNIO, STO 

ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 TELEFONE: (65) 33411426

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000814-91.2016.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

GUILHERME RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER INTIMAÇÃO 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO STO ANTÔNIO LEVERGER , 15 de dezembro 

de 2017. Senhor(a) Advogado do(a) REQUERENTE: YANN DIEGGO 

SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA - MT0012025A-O A presente carta, 

extraída dos autos da reclamação abaixo identificada, tem por finalidade a 

intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência de Tipo: 

Conciliação Sala: STO ANTONIO LEVERGER - J.E - AUD. DE CONCILIAÇÃO 

Data: 15/03/2018 Hora: 13:45 , no endereço ao final indicado. Processo: 

1000814-91.2016.8.11.0053; Valor causa: R$ 10.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PETIÇÃO (241) Parte Autora: REQUERENTE: GUILHERME 

RODRIGUES DA SILVA ADVERTÊNCIA(S): 1. Não comparecendo à 

audiência designada, poderá, de imediato, ser proferida sentença de 

extinção. OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer 

devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 
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Atenciosamente, ALBERTO DIAS DE A CAVALCANTE Gestor(a) 

Judiciário(a) ASSINA POR ORDEM DO(A) MM(ª) JUIZ(A) SEDE DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER E 

INFORMAÇÕES: LOGRADOURO: RODOVIA PAES DE BARROS, Nº S/N, 

TELEFONE: (65) 3341-1426, BAIRRO: NOVO SANTO ANTÔNIO, STO 

ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 TELEFONE: (65) 33411426

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000813-09.2016.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ RICARDO GABRIEL DENIS LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S.A. 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER INTIMAÇÃO 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO STO ANTÔNIO LEVERGER , 15 de dezembro 

de 2017. Senhor(a) Advogado do(a) REQUERENTE: YANN DIEGGO 

SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA - MT0012025A-O A presente carta, 

extraída dos autos da reclamação abaixo identificada, tem por finalidade a 

intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência de Tipo: 

Conciliação Sala: STO ANTONIO LEVERGER - J.E - AUD. DE CONCILIAÇÃO 

Data: 15/03/2018 Hora: 14:00 , no endereço ao final indicado. Processo: 

1000813-09.2016.8.11.0053; Valor causa: R$ 10.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PETIÇÃO (241) Parte Autora: REQUERENTE: LUIZ RICARDO 

GABRIEL DENIS LOPES ADVERTÊNCIA(S): 1. Não comparecendo à 

audiência designada, poderá, de imediato, ser proferida sentença de 

extinção. OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer 

devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

Atenciosamente, ALBERTO DIAS DE A CAVALCANTE Gestor(a) 

Judiciário(a) ASSINA POR ORDEM DO(A) MM(ª) JUIZ(A) SEDE DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER E 

INFORMAÇÕES: LOGRADOURO: RODOVIA PAES DE BARROS, Nº S/N, 

TELEFONE: (65) 3341-1426, BAIRRO: NOVO SANTO ANTÔNIO, STO 

ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 TELEFONE: (65) 33411426

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000812-24.2016.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ RICARDO GABRIEL DENIS LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA 

(REQUERIDO)

LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER INTIMAÇÃO 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO STO ANTÔNIO LEVERGER , 15 de dezembro 

de 2017. Senhor(a) Advogado do(a) REQUERENTE: YANN DIEGGO 

SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA - MT0012025A-O A presente carta, 

extraída dos autos da reclamação abaixo identificada, tem por finalidade a 

intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência de Tipo: 

Conciliação Sala: STO ANTONIO LEVERGER - J.E - AUD. DE CONCILIAÇÃO 

Data: 15/03/2018 Hora: 14:15 , no endereço ao final indicado. Processo: 

1000812-24.2016.8.11.0053; Valor causa: R$ 10.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PETIÇÃO (241) Parte Autora: REQUERENTE: LUIZ RICARDO 

GABRIEL DENIS LOPES ADVERTÊNCIA(S): 1. Não comparecendo à 

audiência designada, poderá, de imediato, ser proferida sentença de 

extinção. OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer 

devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

Atenciosamente, ALBERTO DIAS DE A CAVALCANTE Gestor(a) 

Judiciário(a) ASSINA POR ORDEM DO(A) MM(ª) JUIZ(A) SEDE DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER E 

INFORMAÇÕES: LOGRADOURO: RODOVIA PAES DE BARROS, Nº S/N, 

TELEFONE: (65) 3341-1426, BAIRRO: NOVO SANTO ANTÔNIO, STO 

ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 TELEFONE: (65) 33411426

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000811-39.2016.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

FRANK MAIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER INTIMAÇÃO 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO STO ANTÔNIO LEVERGER , 15 de dezembro 

de 2017. Senhor(a) Advogado do(a) REQUERENTE: YANN DIEGGO 

SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA - MT0012025A-O A presente carta, 

extraída dos autos da reclamação abaixo identificada, tem por finalidade a 

intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência de Tipo: 

Conciliação Sala: STO ANTONIO LEVERGER - J.E - AUD. DE CONCILIAÇÃO 

Data: 15/03/2018 Hora: 14:30 , no endereço ao final indicado. Processo: 

1000811-39.2016.8.11.0053; Valor causa: R$ 10.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PETIÇÃO (241) Parte Autora: REQUERENTE: FRANK MAIA 

ADVERTÊNCIA(S): 1. Não comparecendo à audiência designada, poderá, 

de imediato, ser proferida sentença de extinção. OBSERVAÇÃO: 

Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. Atenciosamente, ALBERTO DIAS DE A 

CAVALCANTE Gestor(a) Judiciário(a) ASSINA POR ORDEM DO(A) MM(ª) 

JUIZ(A) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE STO 

ANTÔNIO DO LEVERGER E INFORMAÇÕES: LOGRADOURO: RODOVIA 

PAES DE BARROS, Nº S/N, TELEFONE: (65) 3341-1426, BAIRRO: NOVO 

SANTO ANTÔNIO, STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 

TELEFONE: (65) 33411426

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000810-54.2016.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

FRANK MAIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER INTIMAÇÃO 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO STO ANTÔNIO LEVERGER , 15 de dezembro 

de 2017. Senhor(a) Advogado do(a) REQUERENTE: YANN DIEGGO 

SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA - MT0012025A-O A presente carta, 

extraída dos autos da reclamação abaixo identificada, tem por finalidade a 

intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência de Tipo: 

Conciliação Sala: STO ANTONIO LEVERGER - J.E - AUD. DE CONCILIAÇÃO 

Data: 15/03/2018 Hora: 14:45 , no endereço ao final indicado. Processo: 

1000810-54.2016.8.11.0053; Valor causa: R$ 10.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PETIÇÃO (241) Parte Autora: REQUERENTE: FRANK MAIA 

ADVERTÊNCIA(S): 1. Não comparecendo à audiência designada, poderá, 

de imediato, ser proferida sentença de extinção. OBSERVAÇÃO: 

Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. Atenciosamente, ALBERTO DIAS DE A 

CAVALCANTE Gestor(a) Judiciário(a) ASSINA POR ORDEM DO(A) MM(ª) 

JUIZ(A) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE STO 

ANTÔNIO DO LEVERGER E INFORMAÇÕES: LOGRADOURO: RODOVIA 

PAES DE BARROS, Nº S/N, TELEFONE: (65) 3341-1426, BAIRRO: NOVO 

SANTO ANTÔNIO, STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 

TELEFONE: (65) 33411426

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000809-69.2016.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

MOACYR PEDROSO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 
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(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER INTIMAÇÃO 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO STO ANTÔNIO LEVERGER , 15 de dezembro 

de 2017. Senhor(a) Advogado do(a) REQUERENTE: YANN DIEGGO 

SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA - MT0012025A-O A presente carta, 

extraída dos autos da reclamação abaixo identificada, tem por finalidade a 

intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência de Tipo: 

Conciliação Sala: STO ANTONIO LEVERGER - J.E - AUD. DE CONCILIAÇÃO 

Data: 15/03/2018 Hora: 15:00 , no endereço ao final indicado. Processo: 

1000809-69.2016.8.11.0053; Valor causa: R$ 10.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PETIÇÃO (241) Parte Autora: REQUERENTE: MOACYR PEDROSO 

DA SILVA ADVERTÊNCIA(S): 1. Não comparecendo à audiência 

designada, poderá, de imediato, ser proferida sentença de extinção. 

OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer 

devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

Atenciosamente, ALBERTO DIAS DE A CAVALCANTE Gestor(a) 

Judiciário(a) ASSINA POR ORDEM DO(A) MM(ª) JUIZ(A) SEDE DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER E 

INFORMAÇÕES: LOGRADOURO: RODOVIA PAES DE BARROS, Nº S/N, 

TELEFONE: (65) 3341-1426, BAIRRO: NOVO SANTO ANTÔNIO, STO 

ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 TELEFONE: (65) 33411426

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000808-84.2016.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

LEIDIANE DA SILVA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S.A. 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER INTIMAÇÃO 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO STO ANTÔNIO LEVERGER , 15 de dezembro 

de 2017. Senhor(a) Advogado do(a) REQUERENTE: YANN DIEGGO 

SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA - MT0012025A-O A presente carta, 

extraída dos autos da reclamação abaixo identificada, tem por finalidade a 

intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência de Tipo: 

Conciliação Sala: STO ANTONIO LEVERGER - J.E - AUD. DE CONCILIAÇÃO 

Data: 15/03/2018 Hora: 15:15 , no endereço ao final indicado. Processo: 

1000808-84.2016.8.11.0053; Valor causa: R$ 10.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PETIÇÃO (241) Parte Autora: REQUERENTE: LEIDIANE DA SILVA 

LIMA ADVERTÊNCIA(S): 1. Não comparecendo à audiência designada, 

poderá, de imediato, ser proferida sentença de extinção. OBSERVAÇÃO: 

Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. Atenciosamente, ALBERTO DIAS DE A 

CAVALCANTE Gestor(a) Judiciário(a) ASSINA POR ORDEM DO(A) MM(ª) 

JUIZ(A) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE STO 

ANTÔNIO DO LEVERGER E INFORMAÇÕES: LOGRADOURO: RODOVIA 

PAES DE BARROS, Nº S/N, TELEFONE: (65) 3341-1426, BAIRRO: NOVO 

SANTO ANTÔNIO, STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 

TELEFONE: (65) 33411426

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000807-02.2016.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

LEIDIANE DA SILVA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NOVO MUNDO MOVEIS E UTILIDADES LTDA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER INTIMAÇÃO 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO STO ANTÔNIO LEVERGER , 15 de dezembro 

de 2017. Senhor(a) Advogado do(a) REQUERENTE: YANN DIEGGO 

SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA - MT0012025A-O A presente carta, 

extraída dos autos da reclamação abaixo identificada, tem por finalidade a 

intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência de Tipo: 

Conciliação Sala: STO ANTONIO LEVERGER - J.E - AUD. DE CONCILIAÇÃO 

Data: 15/03/2018 Hora: 15:30 , no endereço ao final indicado. Processo: 

1000807-02.2016.8.11.0053; Valor causa: R$ 10.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PETIÇÃO (241) Parte Autora: REQUERENTE: LEIDIANE DA SILVA 

LIMA ADVERTÊNCIA(S): 1. Não comparecendo à audiência designada, 

poderá, de imediato, ser proferida sentença de extinção. OBSERVAÇÃO: 

Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. Atenciosamente, ALBERTO DIAS DE A 

CAVALCANTE Gestor(a) Judiciário(a) ASSINA POR ORDEM DO(A) MM(ª) 

JUIZ(A) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE STO 

ANTÔNIO DO LEVERGER E INFORMAÇÕES: LOGRADOURO: RODOVIA 

PAES DE BARROS, Nº S/N, TELEFONE: (65) 3341-1426, BAIRRO: NOVO 

SANTO ANTÔNIO, STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 

TELEFONE: (65) 33411426

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000806-17.2016.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO MIRANDA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER INTIMAÇÃO 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO STO ANTÔNIO LEVERGER , 15 de dezembro 

de 2017. Senhor(a) Advogado do(a) REQUERENTE: YANN DIEGGO 

SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA - MT0012025A-O A presente carta, 

extraída dos autos da reclamação abaixo identificada, tem por finalidade a 

intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência de Tipo: 

Conciliação Sala: STO ANTONIO LEVERGER - J.E - AUD. DE CONCILIAÇÃO 

Data: 15/03/2018 Hora: 15:45 , no endereço ao final indicado. Processo: 

1000806-17.2016.8.11.0053; Valor causa: R$ 10.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PETIÇÃO (241) Parte Autora: REQUERENTE: RODRIGO MIRANDA 

DE OLIVEIRA ADVERTÊNCIA(S): 1. Não comparecendo à audiência 

designada, poderá, de imediato, ser proferida sentença de extinção. 

OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer 

devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

Atenciosamente, ALBERTO DIAS DE A CAVALCANTE Gestor(a) 

Judiciário(a) ASSINA POR ORDEM DO(A) MM(ª) JUIZ(A) SEDE DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER E 

INFORMAÇÕES: LOGRADOURO: RODOVIA PAES DE BARROS, Nº S/N, 

TELEFONE: (65) 3341-1426, BAIRRO: NOVO SANTO ANTÔNIO, STO 

ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 TELEFONE: (65) 33411426

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000805-32.2016.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

GENY CATARINA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER INTIMAÇÃO 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO STO ANTÔNIO LEVERGER , 15 de dezembro 

de 2017. Senhor(a) Advogado do(a) REQUERENTE: YANN DIEGGO 

SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA - MT0012025A-O A presente carta, 

extraída dos autos da reclamação abaixo identificada, tem por finalidade a 

intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência de Tipo: 

Conciliação Sala: STO ANTONIO LEVERGER - J.E - AUD. DE CONCILIAÇÃO 

Data: 15/03/2018 Hora: 16:00 , no endereço ao final indicado. Processo: 

1000805-32.2016.8.11.0053; Valor causa: R$ 10.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PETIÇÃO (241) Parte Autora: REQUERENTE: GENY CATARINA DA 

SILVA ADVERTÊNCIA(S): 1. Não comparecendo à audiência designada, 

poderá, de imediato, ser proferida sentença de extinção. OBSERVAÇÃO: 

Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. Atenciosamente, ALBERTO DIAS DE A 

CAVALCANTE Gestor(a) Judiciário(a) ASSINA POR ORDEM DO(A) MM(ª) 

JUIZ(A) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE STO 
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ANTÔNIO DO LEVERGER E INFORMAÇÕES: LOGRADOURO: RODOVIA 

PAES DE BARROS, Nº S/N, TELEFONE: (65) 3341-1426, BAIRRO: NOVO 

SANTO ANTÔNIO, STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 

TELEFONE: (65) 33411426

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000804-47.2016.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

GENY CATARINA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS AVENIDA LTDA (REQUERIDO)

LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER INTIMAÇÃO 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO STO ANTÔNIO LEVERGER , 15 de dezembro 

de 2017. Senhor(a) Advogado do(a) REQUERENTE: YANN DIEGGO 

SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA - MT0012025A-O A presente carta, 

extraída dos autos da reclamação abaixo identificada, tem por finalidade a 

intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência de Tipo: 

Conciliação Sala: STO ANTONIO LEVERGER - J.E - AUD. DE CONCILIAÇÃO 

Data: 15/03/2018 Hora: 16:15 , no endereço ao final indicado. Processo: 

1000804-47.2016.8.11.0053; Valor causa: R$ 10.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PETIÇÃO (241) Parte Autora: REQUERENTE: GENY CATARINA DA 

SILVA ADVERTÊNCIA(S): 1. Não comparecendo à audiência designada, 

poderá, de imediato, ser proferida sentença de extinção. OBSERVAÇÃO: 

Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. Atenciosamente, ALBERTO DIAS DE A 

CAVALCANTE Gestor(a) Judiciário(a) ASSINA POR ORDEM DO(A) MM(ª) 

JUIZ(A) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE STO 

ANTÔNIO DO LEVERGER E INFORMAÇÕES: LOGRADOURO: RODOVIA 

PAES DE BARROS, Nº S/N, TELEFONE: (65) 3341-1426, BAIRRO: NOVO 

SANTO ANTÔNIO, STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 

TELEFONE: (65) 33411426

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000800-10.2016.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

ADELIA MARIA MAGALHAES DE CAJU (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S.A. 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER INTIMAÇÃO 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO STO ANTÔNIO LEVERGER , 15 de dezembro 

de 2017. Senhor(a) Advogado do(a) REQUERENTE: YANN DIEGGO 

SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA - MT0012025A-O A presente carta, 

extraída dos autos da reclamação abaixo identificada, tem por finalidade a 

intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência de Tipo: 

Conciliação Sala: STO ANTONIO LEVERGER - J.E - AUD. DE CONCILIAÇÃO 

Data: 15/03/2018 Hora: 16:30 , no endereço ao final indicado. Processo: 

1000800-10.2016.8.11.0053; Valor causa: R$ 10.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PETIÇÃO (241) Parte Autora: REQUERENTE: ADELIA MARIA 

MAGALHAES DE CAJU ADVERTÊNCIA(S): 1. Não comparecendo à 

audiência designada, poderá, de imediato, ser proferida sentença de 

extinção. OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer 

devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

Atenciosamente, ALBERTO DIAS DE A CAVALCANTE Gestor(a) 

Judiciário(a) ASSINA POR ORDEM DO(A) MM(ª) JUIZ(A) SEDE DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER E 

INFORMAÇÕES: LOGRADOURO: RODOVIA PAES DE BARROS, Nº S/N, 

TELEFONE: (65) 3341-1426, BAIRRO: NOVO SANTO ANTÔNIO, STO 

ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 TELEFONE: (65) 33411426

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000798-40.2016.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO DA COSTA NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER INTIMAÇÃO 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO STO ANTÔNIO LEVERGER , 15 de dezembro 

de 2017. Senhor(a) Advogado do(a) REQUERENTE: YANN DIEGGO 

SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA - MT0012025A-O A presente carta, 

extraída dos autos da reclamação abaixo identificada, tem por finalidade a 

intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência de Tipo: 

Conciliação Sala: STO ANTONIO LEVERGER - J.E - AUD. DE CONCILIAÇÃO 

Data: 15/03/2018 Hora: 16:45 , no endereço ao final indicado. Processo: 

1000798-40.2016.8.11.0053; Valor causa: R$ 10.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PETIÇÃO (241) Parte Autora: REQUERENTE: MARCIO DA COSTA 

NASCIMENTO ADVERTÊNCIA(S): 1. Não comparecendo à audiência 

designada, poderá, de imediato, ser proferida sentença de extinção. 

OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer 

devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

Atenciosamente, ALBERTO DIAS DE A CAVALCANTE Gestor(a) 

Judiciário(a) ASSINA POR ORDEM DO(A) MM(ª) JUIZ(A) SEDE DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER E 

INFORMAÇÕES: LOGRADOURO: RODOVIA PAES DE BARROS, Nº S/N, 

TELEFONE: (65) 3341-1426, BAIRRO: NOVO SANTO ANTÔNIO, STO 

ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 TELEFONE: (65) 33411426

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000797-55.2016.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO DA COSTA NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER INTIMAÇÃO 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO STO ANTÔNIO LEVERGER , 15 de dezembro 

de 2017. Senhor(a) Advogado do(a) REQUERENTE: YANN DIEGGO 

SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA - MT0012025A-O A presente carta, 

extraída dos autos da reclamação abaixo identificada, tem por finalidade a 

intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência de Tipo: 

Conciliação Sala: STO ANTONIO LEVERGER - J.E - AUD. DE CONCILIAÇÃO 

Data: 22/03/2018 Hora: 12:00 , no endereço ao final indicado. Processo: 

1000797-55.2016.8.11.0053; Valor causa: R$ 10.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PETIÇÃO (241) Parte Autora: REQUERENTE: MARCIO DA COSTA 

NASCIMENTO ADVERTÊNCIA(S): 1. Não comparecendo à audiência 

designada, poderá, de imediato, ser proferida sentença de extinção. 

OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer 

devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

Atenciosamente, ALBERTO DIAS DE A CAVALCANTE Gestor(a) 

Judiciário(a) ASSINA POR ORDEM DO(A) MM(ª) JUIZ(A) SEDE DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER E 

INFORMAÇÕES: LOGRADOURO: RODOVIA PAES DE BARROS, Nº S/N, 

TELEFONE: (65) 3341-1426, BAIRRO: NOVO SANTO ANTÔNIO, STO 

ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 TELEFONE: (65) 33411426

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000795-85.2016.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO DA COSTA NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER INTIMAÇÃO 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1016018/12/2017 Página 589 de 613



AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO STO ANTÔNIO LEVERGER , 15 de dezembro 

de 2017. Senhor(a) Advogado do(a) REQUERENTE: YANN DIEGGO 

SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA - MT0012025A-O A presente carta, 

extraída dos autos da reclamação abaixo identificada, tem por finalidade a 

intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência de Tipo: 

Conciliação Sala: STO ANTONIO LEVERGER - J.E - AUD. DE CONCILIAÇÃO 

Data: 22/03/2018 Hora: 12:15 , no endereço ao final indicado. Processo: 

1000795-85.2016.8.11.0053; Valor causa: R$ 10.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PETIÇÃO (241) Parte Autora: REQUERENTE: MARCIO DA COSTA 

NASCIMENTO ADVERTÊNCIA(S): 1. Não comparecendo à audiência 

designada, poderá, de imediato, ser proferida sentença de extinção. 

OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer 

devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

Atenciosamente, ALBERTO DIAS DE A CAVALCANTE Gestor(a) 

Judiciário(a) ASSINA POR ORDEM DO(A) MM(ª) JUIZ(A) SEDE DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER E 

INFORMAÇÕES: LOGRADOURO: RODOVIA PAES DE BARROS, Nº S/N, 

TELEFONE: (65) 3341-1426, BAIRRO: NOVO SANTO ANTÔNIO, STO 

ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 TELEFONE: (65) 33411426

Comarca de São José dos Quatro Marcos

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 52482 Nr: 223-96.2013.811.0039

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADALBERTO APARECIDO GASQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANO DUARTE PRIOTO - 

OAB:MT 18566

 Vistos, etc.

O representante do Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor de 

ADALBERTO APARECIDO GASQUES.

O réu foi citado por edital e apresentou resposta escrita à acusação, nos 

termos do art. 396-A do CPP e não alegou qualquer preliminar ou matéria 

que ensejasse a rejeição da peça acusatória, também não juntaram 

documentos novos.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório do necessário.

 Decido.

Diante da manifestação da defesa, que deixou de arguir qualquer tema 

adstrito ao recebimento da denúncia, não há se falar na incidência do art. 

397 do CPP, pois, não configurada na espécie “existência manifesta de 

causa excludente da ilicitude do fato; da culpabilidade do agente; 

manifesta atipicidade do fato ou evidente extinção da punibilidade do 

agente”, razão pela qual, o feito deve continuar sua marcha com sua 

consequente instrução.

 Isto posto, mantenho a decisão que recebeu a peça acusatória, 

designando audiência de instrução e julgamento (art. 399 do CPP) para o 

dia 08 de janeiro de 2018, às 16h45min, oportunidade em que serão 

ouvidas as testemunhas arroladas pela acusação e defesa.

Intimem-se as testemunhas, cientificando-as do conteúdo dos artigos 218, 

219 e 453, todos do CPP, bem como requisitem-se a que exerça função 

pública, na forma do disposto no art. 221, § 3º do CPP.

 Havendo necessidade de expedição de carta precatória, fixo desde já o 

prazo de 30 (trinta) dias para sua devolução, advirto que a sua expedição 

não implica na suspensão do feito, conforme disposição dos §§1º e 2º do 

art. 222, do CPP, devendo esta ir devidamente acompanhada no que 

couber, das peças elencadas na C.N.G.C.

Intime-se o Ministério Público e a defesa.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos-MT, 10 de outubro de 2017.

Lílian Bartolazzi Laurindo

Juíza de Direito

Comarca de Sapezal

Diretoria do Fórum

Portaria

P O R T A R I A N.º 076/2017-DF - ALTERAR a escala de plantões do mês 

de DEZEMBRO/2017 e do Recesso Forense como abaixo relacionado:

* A Portaria nº 076/2017-DF completa, encontra-se no Caderno de Anexos 

do Diário da Justiça Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexos

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 105797 Nr: 4482-75.2017.811.0078

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NATALINA MARCZINSKI RUBINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON DE AZEVEDO - 

OAB:12082/MT, ALUIRSON DA SILVA ARANTES JUNIOR - OAB:MT 

17550, WAYNE ANDRADE COTRIM - OAB:12603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de Ação de Concessão de Benefício Previdenciário c/c Pedido de 

Tutela Antecipada, ajuizada pelo requerente em face do Instituto Nacional 

de Seguro Social – INSS, ambos devidamente qualificados nos autos, 

alegando ter preenchido os requisitos necessários para a concessão do 

benefício ora pleiteado.

Inicialmente, defiro o pedido do benefício da assistência judiciária gratuita, 

nos termos do artigo 98 do CPC/2015.

Preenchidos os requisitos legais, forte na competência excepcional do § 

3º do artigo 109 da Carta Maior, RECEBO a presente exordial.

No que tange à tutela de urgência, não vislumbrei nos autos os elementos 

necessários à sua concessão, posto que ausente a demonstração de 

prova inequívoca e verossimilhança.

In casu, a prova inequívoca ensejadora da verossimilhança, ao menos no 

presente momento não foi demonstrada de maneira robusta no bojo dos 

autos, posto que a prova documental colacionada indubitavelmente 

necessita de maior dilação probatória para a análise da verossimilhança 

da alegações da parte requerente.

 Desse modo, INDEFIRO a antecipação de tutela pleiteada pela parte 

Requerente, ante ao não preenchimento dos requisitos legais, ao menos 

nesse momento processual, sem prejuízo da aplicação vindoura do 

principio rebus sic standibus.

CITE-SE o Requerido, por meio de remessa postal (convênio INSS e 

TJ/MT), para contestar a ação no prazo legal.

Sendo o caso, proceda o(a) diligente gestor(a) judicial com o correto 

tarjeamento dos autos, assegurando-lhe a legal preferência/prioridade de 

tramitação e julgamento, tudo na forma disciplinada na CNGC/MT.

Com a chegada da contestação, intime-se o autor para apresentação de 

impugnação.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às Providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 106355 Nr: 4721-79.2017.811.0078

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LORENA PEREIRA DEMAMANN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON DE AZEVEDO - 

OAB:12082/MT, ALUIRSON DA SILVA ARANTES JUNIOR - OAB:MT 

17550, WAYNE ANDRADE COTRIM - OAB:12603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de Ação de Concessão de Benefício Previdenciário c/c Pedido de 
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Tutela Antecipada, ajuizada pelo requerente em face do Instituto Nacional 

de Seguro Social – INSS, ambos devidamente qualificados nos autos, 

alegando ter preenchido os requisitos necessários para a concessão do 

benefício ora pleiteado.

Inicialmente, defiro o pedido do benefício da assistência judiciária gratuita, 

nos termos do artigo 98 do CPC/2015.

Preenchidos os requisitos legais, forte na competência excepcional do § 

3º do artigo 109 da Carta Maior, RECEBO a presente exordial.

No que tange à tutela de urgência, não vislumbrei nos autos os elementos 

necessários à sua concessão, posto que ausente a demonstração de 

prova inequívoca e verossimilhança.

In casu, a prova inequívoca ensejadora da verossimilhança, ao menos no 

presente momento não foi demonstrada de maneira robusta no bojo dos 

autos, posto que a prova documental colacionada indubitavelmente 

necessita de maior dilação probatória para a análise da verossimilhança 

da alegações da parte requerente.

 Desse modo, INDEFIRO a antecipação de tutela pleiteada pela parte 

Requerente, ante ao não preenchimento dos requisitos legais, ao menos 

nesse momento processual, sem prejuízo da aplicação vindoura do 

principio rebus sic standibus.

CITE-SE o Requerido, por meio de remessa postal (convênio INSS e 

TJ/MT), para contestar a ação no prazo legal.

Sendo o caso, proceda o(a) diligente gestor(a) judicial com o correto 

tarjeamento dos autos, assegurando-lhe a legal preferência/prioridade de 

tramitação e julgamento, tudo na forma disciplinada na CNGC/MT.

Com a chegada da contestação, intime-se o autor para apresentação de 

impugnação.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às Providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 99332 Nr: 1355-32.2017.811.0078

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ENZO MIGUEL MERTINS MORAES, INDIAMARA MERTINS 

BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAERCIO ARAUJO SOUZA NETO 

- OAB:17557 A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo 

Civil, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial ação e, por consequência, 

julgo extinto o processo com resolução de mérito.CONDENO a parte 

requerente ao pagamento das custas, despesas processuais e 

honorários advocatícios, que arbitro em R$ 1.000,00(mil reais), todavia 

mantenho suspensa a cobrança por ser a parte autora beneficiária da 

Assistência Judiciaria Gratuita.INTIME-SE a parte autora (1003 CPC/2015) 

e em seguida o INSS, na pessoa de seu Procurador Federal, remetendo os 

autos via postal, nos termos do Convênio firmado entre o Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso e o INSS.Certificado o trânsito em 

julgado, ao arquivo com as anotações e baixas de estilo.Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se.Conrado Machado SimãoJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 103657 Nr: 648-28.2008.811.0095

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALICE GODOI SERBATE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILAINE MATCHIL MACHADO 

DA SILVA - OAB:N 6015

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo 

Civil, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial ação e, por consequência, 

julgo extinto o processo com resolução de mérito.CONDENO a parte 

requerente ao pagamento das custas, despesas processuais e 

honorários advocatícios, que arbitro em R$ 1.000,00(mil reais), todavia 

mantenho suspensa a cobrança por ser a parte autora beneficiária da 

Assistência Judiciaria Gratuita.INTIME-SE a parte autora (1003 CPC/2015) 

e em seguida o INSS, na pessoa de seu Procurador Federal, remetendo os 

autos via postal, nos termos do Convênio firmado entre o Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso e o INSS.Certificado o trânsito em 

julgado, ao arquivo com as anotações e baixas de estilo.Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 105974 Nr: 4574-53.2017.811.0078

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LINDAURA CHAVES CARDOSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON DE AZEVEDO - 

OAB:12082/MT, ALUIRSON DA SILVA ARANTES JUNIOR - OAB:MT 

17550, WAYNE ANDRADE COTRIM - OAB:12603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de Ação de Concessão de Benefício Previdenciário c/c Pedido de 

Tutela Antecipada, ajuizada pelo requerente em face do Instituto Nacional 

de Seguro Social – INSS, ambos devidamente qualificados nos autos, 

alegando ter preenchido os requisitos necessários para a concessão do 

benefício ora pleiteado.

Inicialmente, defiro o pedido do benefício da assistência judiciária gratuita, 

nos termos do artigo 98 do CPC/2015.

Preenchidos os requisitos legais, forte na competência excepcional do § 

3º do artigo 109 da Carta Maior, RECEBO a presente exordial.

No que tange à tutela de urgência, não vislumbrei nos autos os elementos 

necessários à sua concessão, posto que ausente a demonstração de 

prova inequívoca e verossimilhança.

In casu, a prova inequívoca ensejadora da verossimilhança, ao menos no 

presente momento não foi demonstrada de maneira robusta no bojo dos 

autos, posto que a prova documental colacionada indubitavelmente 

necessita de maior dilação probatória para a análise da verossimilhança 

da alegações da parte requerente.

 Desse modo, INDEFIRO a antecipação de tutela pleiteada pela parte 

Requerente, ante ao não preenchimento dos requisitos legais, ao menos 

nesse momento processual, sem prejuízo da aplicação vindoura do 

principio rebus sic standibus.

CITE-SE o Requerido, por meio de remessa postal (convênio INSS e 

TJ/MT), ou via eletrônica, se o sistema permitir, para contestar a ação no 

prazo legal.

Sendo o caso, proceda o(a) diligente gestor(a) judicial com o correto 

tarjeamento dos autos, assegurando-lhe a legal preferência/prioridade de 

tramitação e julgamento, tudo na forma disciplinada na CNGC/MT.

Com a chegada da contestação, intime-se o autor para apresentação de 

impugnação.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às Providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 106352 Nr: 4720-94.2017.811.0078

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO DERCIO MOREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON DE AZEVEDO - 

OAB:12082, ALUIRSON DA SILVA ARANTES JUNIOR - OAB:MT 17550, 

WAYNE ANDRADE COTRIM - OAB:12603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de Ação de Concessão de Benefício Previdenciário c/c Pedido de 

Tutela Antecipada, ajuizada pelo requerente em face do Instituto Nacional 

de Seguro Social – INSS, ambos devidamente qualificados nos autos, 

alegando ter preenchido os requisitos necessários para a concessão do 

benefício ora pleiteado.
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Inicialmente, defiro o pedido do benefício da assistência judiciária gratuita, 

nos termos do artigo 98 do CPC/2015.

Preenchidos os requisitos legais, forte na competência excepcional do § 

3º do artigo 109 da Carta Maior, RECEBO a presente exordial.

No que tange à tutela de urgência, não vislumbrei nos autos os elementos 

necessários à sua concessão, posto que ausente a demonstração de 

prova inequívoca e verossimilhança.

In casu, a prova inequívoca ensejadora da verossimilhança, ao menos no 

presente momento não foi demonstrada de maneira robusta no bojo dos 

autos, posto que a prova documental colacionada indubitavelmente 

necessita de maior dilação probatória para a análise da verossimilhança 

da alegações da parte requerente.

 Desse modo, INDEFIRO a antecipação de tutela pleiteada pela parte 

Requerente, ante ao não preenchimento dos requisitos legais, ao menos 

nesse momento processual, sem prejuízo da aplicação vindoura do 

principio rebus sic standibus.

CITE-SE o Requerido, por meio de remessa postal (convênio INSS e 

TJ/MT), para contestar a ação no prazo legal.

Sendo o caso, proceda o(a) diligente gestor(a) judicial com o correto 

tarjeamento dos autos, assegurando-lhe a legal preferência/prioridade de 

tramitação e julgamento, tudo na forma disciplinada na CNGC/MT.

Com a chegada da contestação, intime-se o autor para apresentação de 

impugnação.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às Providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 105807 Nr: 4489-67.2017.811.0078

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZENILDA VIEIRA PEREZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON DE AZEVEDO - 

OAB:12082, ALUIRSON S. ARANTES JÚNIOR - OAB:17.550, WAYNE 

ANDRADE COTRIM - OAB:12603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de Ação de Concessão de Benefício Previdenciário c/c Pedido de 

Tutela Antecipada, ajuizada pelo requerente em face do Instituto Nacional 

de Seguro Social – INSS, ambos devidamente qualificados nos autos, 

alegando ter preenchido os requisitos necessários para a concessão do 

benefício ora pleiteado.

Inicialmente, defiro o pedido do benefício da assistência judiciária gratuita, 

nos termos do artigo 98 do CPC/2015.

Preenchidos os requisitos legais, forte na competência excepcional do § 

3º do artigo 109 da Carta Maior, RECEBO a presente exordial.

No que tange à tutela de urgência, não vislumbrei nos autos os elementos 

necessários à sua concessão, posto que ausente a demonstração de 

prova inequívoca e verossimilhança.

In casu, a prova inequívoca ensejadora da verossimilhança, ao menos no 

presente momento não foi demonstrada de maneira robusta no bojo dos 

autos, posto que a prova documental colacionada indubitavelmente 

necessita de maior dilação probatória para a análise da verossimilhança 

da alegações da parte requerente.

 Desse modo, INDEFIRO a antecipação de tutela pleiteada pela parte 

Requerente, ante ao não preenchimento dos requisitos legais, ao menos 

nesse momento processual, sem prejuízo da aplicação vindoura do 

principio rebus sic standibus.

CITE-SE o Requerido, por meio de remessa postal (convênio INSS e 

TJ/MT), para contestar a ação no prazo legal.

Sendo o caso, proceda o(a) diligente gestor(a) judicial com o correto 

tarjeamento dos autos, assegurando-lhe a legal preferência/prioridade de 

tramitação e julgamento, tudo na forma disciplinada na CNGC/MT.

Com a chegada da contestação, intime-se o autor para apresentação de 

impugnação.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às Providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 106387 Nr: 4739-03.2017.811.0078

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANESSA FURTADO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON DE AZEVEDO - 

OAB:12082/MT, ALUIRSON S. ARANTES JÚNIOR - OAB:17.550, WAYNE 

ANDRADE COTRIM - OAB:12603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de Ação de Concessão de Benefício Previdenciário c/c Pedido de 

Tutela Antecipada, ajuizada pelo requerente em face do Instituto Nacional 

de Seguro Social – INSS, ambos devidamente qualificados nos autos, 

alegando ter preenchido os requisitos necessários para a concessão do 

benefício ora pleiteado.

Inicialmente, defiro o pedido do benefício da assistência judiciária gratuita, 

nos termos do artigo 98 do CPC/2015.

Preenchidos os requisitos legais, forte na competência excepcional do § 

3º do artigo 109 da Carta Maior, RECEBO a presente exordial.

No que tange à tutela de urgência, não vislumbrei nos autos os elementos 

necessários à sua concessão, posto que ausente a demonstração de 

prova inequívoca e verossimilhança.

In casu, a prova inequívoca ensejadora da verossimilhança, ao menos no 

presente momento não foi demonstrada de maneira robusta no bojo dos 

autos, posto que a prova documental colacionada indubitavelmente 

necessita de maior dilação probatória para a análise da verossimilhança 

da alegações da parte requerente.

 Desse modo, INDEFIRO a antecipação de tutela pleiteada pela parte 

Requerente, ante ao não preenchimento dos requisitos legais, ao menos 

nesse momento processual, sem prejuízo da aplicação vindoura do 

principio rebus sic standibus.

CITE-SE o Requerido, por meio de remessa postal (convênio INSS e 

TJ/MT), para contestar a ação no prazo legal.

Sendo o caso, proceda o(a) diligente gestor(a) judicial com o correto 

tarjeamento dos autos, assegurando-lhe a legal preferência/prioridade de 

tramitação e julgamento, tudo na forma disciplinada na CNGC/MT.

Com a chegada da contestação, intime-se o autor para apresentação de 

impugnação.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às Providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 106580 Nr: 4829-11.2017.811.0078

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JHONATAN WILHAN DE MELO TOZE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:11546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Dessa forma, verificando estarem presentes os requisitos ensejadores 

da espécie DEFIRO A LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO do bem descrito 

na inicial, devendo o bem ser depositado em mãos do(s) representante(s) 

do autor, que será responsável pelo mesmo na qualidade de depositário 

fiel, mediante auto circunstanciado, especificando o estado do veículo, o 

qual deverá permanecer nesta Comarca até o término do prazo de 05 dias, 

para que o requerido pague a dívida pendente descrita nos autos, mais 

custas, despesas e honorários advocatícios. Após o cumprimento da 

medida, cite-se o requerido para apresentar contestação em 15 (quinze) 

dias, podendo efetuar o pagamento da dívida, no prazo de 05 (cinco) dias, 

hipótese em que o bem lhe será restituído livre do ônus. Caso não efetue o 

pagamento no prazo de 05 (cinco) dias, consolidar-se-á a propriedade e a 

posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, 

cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo 

certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro 
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por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária.Para efeito de 

pagamento da dívida pendente no prazo legal, fixo os honorários 

advocatícios em 10% sobre o valor total do débito.O cumprimento da 

diligência realizar-se-á na forma do artigo 212, § 2º, do Código de 

Processo Civil.SIRVA A PRESENTE DECISÃO COMO MANDADO E 

OFÍCIO.Cumpra-se expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.Às 

providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 104611 Nr: 3953-56.2017.811.0078

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: NV, MMV, PAV, JAJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANE CARPINE FAVINI - 

OAB:11585/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 S E N T E N Ç A

Vistos e examinados.

Trata-se de pedido de homologação de acordo de guarda, alimentos e 

visitas formulada por NEREU VALENGA, MARIA MARLENE VALENGA, 

PATRÍCIA APARECIDA VALENGA e JORGE ALBERTO JOESTING em favor 

da criança Arthur Valenga Albert Joesting, nascida em 31/10/2006, todos 

devidamente qualificados nos autos.

Parecer Ministerial favorável à homologação do acordo, consoante 

referência nº 09.

Vieram os autos conclusos.

É o RELATÓRIO. FUNDAMENTO e DECIDO.

No caso em tela, as partes de comum acordo requerem a homologação do 

acordo nos seguintes termos:

A guarda da criança (Arthur Valenga Albert Joesting) ficará com os avós 

maternos(NEREU VALENGA, MARIA MARLENE VALENGA).

Os guardiões dispensaram o pagamento de pensão alimentícia, eis que 

podem prover o sustento do infante, como vem fazendo desde os oito 

meses de idade.

No tocante às visitas, serão exercidas pelos genitores de forma livre, 

desde que previamente acordado com os avós, respeitando a rotina e 

atividades da criança.

Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo entabulado pelas partes, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos e, nos termos do art. 487, III, “b”, do 

CPC, JULGO EXTINTO o feito COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

Expeça-se o termo de guarda do menor (Arthur Valenga Albert Joesting) 

em favor dos avós maternosNEREU VALENGA e MARIA MARLENE 

VALENGA.

Sem custas.

Transitada em julgado, cumpridas as formalidades legais, ARQUIVE-SE.

Ciência ao Ministério Público.

Publique-se.

Intimem-se as partes.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 38200 Nr: 491-38.2010.811.0078

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERVINO BERTOLINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEAN PAUL HUNHOFF - OAB:5730

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Em atenção à petição de referência. 173/182, OFICIE-SE o INSS – APSADJ 

– Agência da Previdência Social de Atendimento à Demandas Judiciais, 

para que efetue a implantação do benefício da parte autora, conforme 

determinado na sentença.

Determino ao requerido que junte aos autos o comprovante de implantação 

do benefício, destacando a data em que o mesmo foi efetuado, no prazo 

de (15) quinze dias, devendo justificar o completo cumprimento do 

comando sentencial, sob pena de multa diária de R$ 200,00(duzentos 

reais) pelo descumprimento, limitado ao teto de R$ 6.000,00(seis mil reais).

Após, certificado o decurso de prazo, voltem os autos conclusos para 

deliberação.

Por fim, CUMPRA-SE INTEGRALMENTE a decisão de fls. 189.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às Providências.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000059-55.2017.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEILAINE PEREIRA MORAES OAB - MT22750/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CONRADO MACHADO SIMAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SAPEZAL DESPACHO Numero do Processo: 

1000059-55.2017.8.11.0078 REQUERENTE: ANTONIO CARLOS DOS 

SANTOS REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. Traga a parte 

autora comprovante de residência na comarca, em 15 dias, uma vez que 

aquela juntada com a inicial está em nome de terceiro que, aparentemente, 

não mantém relação de parentesco com o requerente. Às providências. 

Sapezal/MT, 15 de dezembro de 2017. CONRADO MACHADO SIMÃO Juiz 

de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000126-20.2017.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

MARIKELLY BOAROLI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA OAB - MT0015056A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CONRADO MACHADO SIMAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SAPEZAL SENTENÇA Numero do Processo: 

1000126-20.2017.8.11.0078 REQUERENTE: MARIKELLY BOAROLI 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Dispensado o relatório, em atenção ao 

que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de proposta por 

Marikelly Boaroli em face de Telefônica Brasil S/A. Compulsando os autos, 

verifica-se do ID. 10588977 (termo de audiência de conciliação) que a 

requerente não compareceu à solenidade. Desta forma, não há motivos 

para que este processo continue tramitando, notadamente quando aquele 

que mais deveria ter interesse em seu término permaneceu inerte nos 

autos. Desta forma, segundo o artigo 51, inciso I, da Lei 9.099/95, a 

extinção é medida que se impõe: “Extingue-se o processo, além dos casos 

previstos em lei: I - quando o autor deixar de comparecer a qualquer das 

audiências do processo”. Ainda sobre o caso, segundo o artigo 51, § 1°, 

da Lei 9.099/95. “A EXTINÇÃO DO PROCESSO INDEPENDERÁ, EM 

QUALQUER HIPÓTESE, DE PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DAS PARTES”. 

Neste aspecto, tenho que a presente ação deve ser julgada extinta em 

virtude da letargia da parte autora, visto que não compareceu a audiência 

de conciliação de forma injustificada. Ante o exposto, e com fulcro no 

artigo 51, I, da Lei 9.099/95, JULGO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO o presente processo, diante da ausência injustificada da autora 

na audiência. Considerando ainda que não houve comprovação de que a 

ausência decorreu de força maior (art. 51, § 2º, da Lei 9.099/95), 

CONDENO a parte promovente ao pagamento das custas processuais, 

conforme orientação contida no Enunciado 28/FONAJE, não podendo 

repetir o ajuizamento desta ação sem que haja prévio pagamento das 

custas processuais deste feito. Após, ARQUIVEM-SE os autos com as 

baixas e anotações necessárias. Às providências. Sapezal/MT, 15 de 

dezembro de 2017. CONRADO MACHADO SIMÃO Juiz de Direito
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Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010028-77.2014.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

ELCIO ANTONIO PELEGRINI & CIA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA ALVES MARINO DA SILVA OAB - MT0005155A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS OLIVEIRA DE ANDRADE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CONRADO MACHADO SIMAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SAPEZAL SENTENÇA Numero do Processo: 

8010028-77.2014.8.11.0078 REQUERENTE: ELCIO ANTONIO PELEGRINI & 

CIA LTDA - EPP REQUERIDO: CARLOS OLIVEIRA DE ANDRADE Vistos 

etc., Dispensado o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de ação ajuizada por Elcio Antonio Pelegrini & 

Cia Ltda. em face de Carlos Oliveira de Andrade, tendo a parte requerente 

peticionado nos autos informando a desistência da presente ação. 

Preceitua o art. 485 do CPC: “O juiz não resolverá o mérito quando: (...) VIII 

– homologar a desistência da ação”. Salienta-se que é direito do autor 

desistir do feito a qualquer tempo, independentemente de concordância do 

réu. Segundo enunciado n° 90 do FONAJE, in verbis: "A desistência do 

autor, mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará na extinção do 

processo sem julgamento do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência 

de instrução e julgamento". Não há que se falar em prejuízo do réu, posto 

que, caso necessário, poderá pleitear eventual direito em ação autônoma. 

Assim sendo, com fundamento no art. 485, inciso VIII, do Código de 

Processo Civil e seu § 4º, JULGO EXTINTO o processo sem julgamento do 

mérito por desistência da parte autora. Sem custas e sem honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. 

Transitada em julgado, ao arquivo. Às providências. Sapezal/MT, 15 de 

dezembro de 2017. Conrado Machado Simão Juiz de Direito

Comarca de Tabaporã

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 9953 Nr: 823-88.2009.811.0094

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco da Amazônia S/A, Adriano Lehmkuhl

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Sérgio Lehmkuhl, Janeth Alves Teixeira 

Lehmkuhl

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADJAIME MARCELO ALVES DE 

CARVALHO - OAB:19924, Elisangela Hasse - OAB:8689, Fairuzze 

Kassab Bonetti - OAB:65.710/PR, Jeanne Karla Ribeiro - OAB:8367

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José dos Santos Netto - 

OAB:MT/3.677-A

 Ante o exposto, DEIXO de CONHECER a presente Exceção de 

Pré-executividade oposta por Adriano Lehmkuhl em face da execução 

movida por Banco da Amazônia S/A; De outro modo, ante o pagamento 

noticiado às fls. 159, DECLARO EXTINTA a presente EXECUÇÃO, com 

fulcro no art. 924, II, do CPC/15.4.DISPOSIÇÕES FINAISCustas já recolhidas 

na inicial. Deixo de fixar condenação a título de honorários, porquanto a 

execução instalou-se na vigência do já revogado CPC/13, ao passo que, 

se encerrou também na vigência daquele Diploma Processualista, isto em 

07/05/2015 (fls. 159), no qual não havia previsão para condenação a título 

de honorários em processo de execução, porquanto não foram 

apresentadas defesas pelo devedor.Com o transito em julgado da 

presente sentença, EXPEÇAM-SE competentes ofícios par ao Cartório de 

Registro de Imóveis desta Comarca, para que proceda ao cancelamento 

das averbações acerca da presente execução nas matrículas de n.º 151 

e 152.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Às providências."

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 26961 Nr: 359-83.2017.811.0094

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Roberto de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Geraldino Viana da Silva - 

OAB:MT/15.814-A

 Impulsiono os presentes autos, com finalidade de intimação da parte 

requerida, na pessoa de seu advogado, para manifestar acerca do 

retorno dos autos da Segunda Instância.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 24777 Nr: 128-90.2016.811.0094

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Vale do Juruena

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Márcio Ribeiro dos Santos, PAULA P. GOMES 

S. R. DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:MT/19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos a fim de intimar o requerente, por seu 

advogado, para manifestar acerca da certidão de fls. 64-verso, no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 25174 Nr: 365-27.2016.811.0094

 AÇÃO: Retificação ou Suprimento ou Restauração de Registro 

Civil->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mario Aparecido Lelis

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Geraldino Viana da Silva - 

OAB:MT/15.814-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1. Relatório

Cuida-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos pelo patrono da parte 

requerente, ao argumento que a sentença proferida nos autos não fixou 

seus honorários pela atuação nos presentes autos.

Motivo pelo qual requer seja sanada a omissão apontada.

É o Relatório.

 2. Fundamentação

Inicialmente, antes de qualquer outra digressão jurídica, importa consignar 

que pretende a embargante sanar a omissão ventilada na sentença de fls. 

22/23, estando, portanto, a pretensão ao alcance dos presentes 

embargos de declaração, atentam-se ao disposto no artigo 1.023, do 

Código de Processo Civil.

O Prof. José Frederico Marques, em “Instituições de Direito Processual 

Civil”, Vol. IV, 1ª ed. atualizada, Millennium Editora, Campinas-SP, à p. 236, 

ensina que:

“(...) Pressuposto dos embargos de declaração é que a sentença ou 

acórdão contenha obscuridade, omissão ou pontos contraditórios que 

causem gravame ao recorrente.”

 Pois bem, é incontroverso que ao Causídico nomeado para atuar como 

Advogado Dativo é cabível o arbitramento de honorários, restando a 

discussão limitada ao montante que lhe assiste em razão da presente 

atuação.

Com efeito, de acordo com o item 37.1 da Tabela XI da OAB/MT, os 

honorários pela atuação no presente caso corresponde ao total de 02 

(duas) URHs.

Logo, a sentença objurgada restou omissa no tocante a fixação dos 

honorários do D. Causídico outrora nomeado para representear os 

interesses da parte ré, razão pela qual, merece acolhimento.

3. Dispositivo

Ante o exposto, CONHEÇO dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO de fls. 

24/26 e, no mérito, DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO, para SANAR a 

OMISSÃO apontada, e assim FIXAR os HONORÁRIOS do D. Causídico 

nomeado para representar os interesses da parte ré em 02 URHs, de 

acordo com o item 37.1 da Tabela XI da OAB/MT.

4. Providências Finais
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PROCEDA-SE com a expedição da certidão de honorários em favor do 

Advogado Dativo nomeado nestes autos.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às Providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 8630 Nr: 269-90.2008.811.0094

 AÇÃO: Crimes Ambientais->Processo Especial de Leis 

Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wilson Roque Pozzobon

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CHARLY HOEGER - 

OAB:12668, Fernando Ulysses Pagliari - OAB:3047/MT

 Impulsiono os presentes autos a fim de intimar o réu, por seu advogado, 

para manifestar acerca da certidão e documentos de fls. 223/224, no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 7470 Nr: 401-21.2006.811.0094

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sérgio Ilhas Amorin dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aparecido Trindade Junior - 

OAB:249572/SP

 Vistos e examinados

Verifica-se que o Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, em fl. 59 

requereu a informação se o réu teria pago a pena de multa, considerando 

que somente pode existir a extinção da punibilidade após o pagamento.

 Nesses termos, conforme se denota de decisão de fl. 56, a pena já foi 

considerada extinta, ou seja, já houve a extinção da punibilidade 

reconhecida pelo juízo, devendo ser esta a informação a ser dada para o 

r. Tribunal.

 Insta lembrar que, conforme foi definido no TEMA 931 STJ, REsp 

1519777/SP, sob a ótica dos Recursos Repetitivos, nos casos em que 

haja condenação a pena privativa de liberdade e multa, cumprida a 

primeira (ou a restritiva de direitos que eventualmente a tenha substituído), 

o inadimplemento da sanção pecuniária não obsta o reconhecimento da 

extinção da punibilidade.

Em outras palavras, o que importa para a extinção da punibilidade é o 

cumprimento da pena privativa de liberdade ou da restritiva de direitos. 

Cumpridas tais sanções, o fato de o apenado ainda não ter pago a multa 

não interfere na extinção da punibilidade.

 Isso porque a pena de multa é considerada dívida de valor e, portanto, 

possui caráter extrapenal, de modo que sua execução é de competência 

exclusiva da Procuradoria da Fazenda Pública.

Assim, cumprida a pena privativa de liberdade (ou restritiva de direitos), 

extingue-se a execução penal e se restar ainda pendente o pagamento da 

multa, esta deverá ser cobrada pela Fazenda Pública, no juízo competente, 

tendo se esgotado, no entanto, a jurisdição criminal. STJ. 3ª Seção. REsp 

1.519.777-SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, julgado em 26/8/2015 

(recurso repetitivo) (Info 568).

Assim, preste-se as informações necessárias ao TER/MT, bem como, 

caso houver pena de multa a ser cumprida, expeça-se certidão para 

Procuradoria da Fazenda Pública para que proceda à cobrança (Súmula 

521 STJ).

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 21939 Nr: 79-20.2014.811.0094

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NCdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALABSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Agnaldo Valdir Pires - 

OAB:MT/10.999-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ITALLO GUSTAVO DE 

ALMEIDA LEITE - OAB:7413

 Vistos, etc.

Determino que a Secretaria da Vara certifique se a contestação 

apresentada pela requerida é tempestiva, após, retornem os autos 

conclusos.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 22865 Nr: 777-26.2014.811.0094

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Municipal de Tabaporã - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Flavio Amauri do Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Geraldino Viana da Silva - 

OAB:MT/15.814-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Verifica-se que o executado foi citado por edital. A despeito disso, em 

consulta à rede INFOSEG e BACENJUD foi indicado outros endereços 

possíveis do executado.

 Assim sendo, antes de nomear curador especial, determino seja 

deprecada a citação do executado nos endereços indicados anexos.

 Após, vistas à exequente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 21649 Nr: 1019-19.2013.811.0094

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FPX-HdCdB, SDP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OBdSN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Cláudia Teixeira Borges - 

OAB:11471-A/MT, Drielli Cristina Lopes dos Santos - OAB:390.872, 

Elaine Cristina Vilela Borges Melo - OAB:SP/201.921

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Em atenção ao postulado de fls. 50 e, verificando que a sentença 

proferida nestes autos transitou em julgado, muito embora ainda não tenha 

sido certificado pela Sra. Gestora, DECIDO:

I – Certifique a data do trânsito em julgado da sentença proferida e, 

proceda-se com a regularização da representação do polo ativo, 

atentando-se ao instrumento de procuração de fls. 55;

II – Ultimada esta providência, INTIME-SE o executado, para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, cumpra voluntariamente a sentença proferida nos 

autos, sob pena de ter o montante da condenação acrescido de multa no 

percentual de 10%, nos termos do art. 523, § 1º, do Código de Processo 

Civil (Lei n.º 13.105/2015);

III – Ultrapassado o aludido prazo, com ou sem manifestação do 

executado, CERTIFIQUE-SE e INTIME-SE a exequente para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, se manifeste requerendo o que de direito para 

prosseguimento do feito, mormente atualizando o débito exequendo;

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 9516 Nr: 328-44.2009.811.0094

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz Francisco de Castello Branco, Heloisa Maria 

Andrioli Castello Branco

 PARTE(S) REQUERIDA(S): 2º Serviço Notarial e Registral de Jangada - 

MT, Rosana Maria de Almeida, Edson Marcos Melozzi, Angelo Carlos 

Maronezzi, Jocimar José de Almeida, Gleice Matos Maronezzi, ZM 

Comercial Agrícola Ltda, Monsanto do Brasil Ltda, Mario Lanza, Jurandir 

Bottega, Braz Mario Afonso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Humberto Luiz Felipe Andreoli 

de Castello Branco - OAB:SP/247.708, Thais Luciana Morceli - 

OAB:MS/8.945

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabiano Gavioli Fachini - 

OAB:5425-B/MT, Francisco Assis Dias de Freitas - OAB:5802/MT, 

Leandro Rafael Perius - OAB:MT 20.089-0, Mateus Menegon - 

OAB:MT/11.229-B
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 Vistos, etc.

I – Visando estancar eventual arguição de nulidade, certifique nos autos 

se a citação por edital foi publicada na imprensa local, eis que, a sentença 

anteriormente proferida nos autos foi cassada em razão do não 

cumprimento de aludida formalidade, consoante ementa de fls. 514, ao 

passo que, às fls. 568 consta alegação de que referida providência não 

foi adotada quando da renovação da citação por edital;

 II – Caso não tenha sido adotada a formalidade alhures, além das demais 

legalmente disciplinadas, proceda-se com a renovação da citação, de 

acordo com a legislação vigente;

III – Quanto à apelação de fls. 570/580, insta consignar que o D. Causídico 

nomeado como curador especial dos requeridos citados por edital, em 

suas razões, insurge-se quanto a sentença de fls. 408/415, pugnando 

pela anulação de referido julgamento, contudo, a sentença proferida 

nestes autos foi anulada por força do julgamento proferido pelo E. TJMT 

(fls. 514), retornando o feito a fase probatória, sem que haja qualquer 

novo pronunciamento jurisdicional meritório após a cassação. Desse 

modo, deixo de receber o aludido recurso e, DETERMINO a INTIMAÇÃO do 

Curador Especial para que, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifeste, 

mormente indicando se ainda tem interesse no prosseguimento do recurso 

interposto;

IV – Sem prejuízo das providências alhures, em derradeira tentativa de 

citação pessoal dos requeridos até então não encontrados, PROCEDO 

com a busca de endereço de Mario Lanza (CPF n.º 421.835.378-68), 

Jurandir Bottega (CPF n.º 273.956.340-04) e Braz Mario Afonso (CPF n.º 

786.889.068-15), através do sistema BACENJUD;

V – Junte-se aos autos cópia da busca e, caso reste declinado nos autos 

endereço até então não informado, o que deverá ser certificado, antes de 

renovar a citação por edital, providencie a secretaria do juízo a citação 

postal dos requeridos.

Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 27048 Nr: 409-12.2017.811.0094

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maicon de Almeida Sanches Pio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Câmara Municipal de Tabaporã - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAGAIVER BAESSO DOS 

SANTOS - OAB:MT/21.081

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ilson José Vieira - 

OAB:OAB-18816/A

 “Ex positis”, NÃO ACOLHO a pretensão deduzida no presente writ e, por 

isso, JULGO IMPROCEDENTE o respectivo pedido por absoluta ausência 

de direito subjetivo do impetrante. Por fim, DECLARO o feito EXTINTO COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do art. 487, inciso I, do CPC.ISENTO as 

partes do pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, 

com base nas Súmulas n. 512 do STF e n. 105 do STJ, e art. 10, XXIII, da 

Constituição do Estado de Mato Grosso.Após o trânsito em julgado, nao 

havendo requerimentos pendentes de deliberação, remetam-se os autos 

ao arquivo, com as anotações e baixas de estilo.Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 27073 Nr: 419-56.2017.811.0094

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Geralda Moreira do Nascimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAGAIVER BAESSO DOS 

SANTOS - OAB:MT/21.081

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECIDO:I – INTIME-SE a parte autora para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, junte aos autos documento hábil a comprovar que Paulo Ribeiro das 

Almas era sócio/proprietário da empresa “Supermercado São Paulo LTDA 

– ME”, bem como, informe nos autos se aludida empresa ainda continua 

ativa e, caso positivo, decline o endereço e dados do atual administrador;II 

– No mesmo prazo, INTIME-SE a autora para que justifique a ausência de 

acordo em relação a motocicleta no acordo homologado judicialmente;III – 

Ultimadas estas providências, com o decurso do prazo fixado, tornem os 

autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 27244 Nr: 515-71.2017.811.0094

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco de Lage Landen Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aoldi Sauer, Denilson Sauer

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Luis Zanon - 

OAB:RS/14.705

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Tendo em vista a petição do requerente de fl. 29, noticiando que não 

logrou êxito em localizar bens passíveis de penhora em nome da parte 

executada, solicitando a devolução da presente carta precatória em face 

da perda do objeto desta, devolva-se esta missiva ao juízo de origem, 

consignando-se nossas homenagens.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 10260 Nr: 1077-61.2009.811.0094

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Municipal de Tabaporã - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Geraldo Ribeiro de Moraes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Agnaldo Valdir Pires - 

OAB:MT/10.999-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Verifica-se que o executado foi citado por edital. A despeito disso, em 

consulta à rede INFOSEG e BACENJUD foi indicado outros endereços 

possíveis do executado.

 Assim sendo, antes de nomear curador especial, determino seja 

deprecada a citação do executado nos endereços indicados anexos.

 Após, vistas à exequente.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 21973 Nr: 108-70.2014.811.0094

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ronaldo Rodrigues Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sindicato Rural de Tabaporã, Clodoaldo Alves 

de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Geraldino Viana da Silva - 

OAB:MT/15.814-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adhemar de Brito Figueira 

Peres - OAB:11203/MT, Francisco Assis Dias de Freitas - 

OAB:5802/MT

 Vistos, etc.

I – Considerando que ambas as partes postularam pela realização de 

audiência de conciliação, havendo sinalização quanto à possibilidade da 

composição amigável, DETERMINO a DESIGNAÇÃO de audiência de 

conciliação de acordo com a pauta deste juízo, a ser realizada pela 

conciliadora desta Comarca, nos termos do art. 3º, §3º, do CPC/15 c/c art. 

334 do mesmo Diploma Legal;

II – INTIMEM-SE as partes para comparecimento, fazendo constar as 

advertências legais em caso de falta injustificada.

Intime-se. Cumpra-se. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 22029 Nr: 150-22.2014.811.0094

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Josimar Alves de Souza Rovari
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Escola Politécnica do Noroeste Ltda., 

Francisca Francineide Lopes Pereira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Rogério Mendes - 

OAB:MT/16.057

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Selma Pinto de Arruda 

Guimarães - OAB:MT/3.749, Thiago D Heronville Pires - OAB:134511, 

Waléria Macedo Zago Dias - OAB:OAB/PA 16.616-B

 Vistos, etc.

Considerando que após a decisão saneadora apenas a parte requerida se 

manifestou pela produção de prova testemunhal (fls. 224) e, visando 

estancar futura arguição de cerceamento de defesa, DECIDO:

I – DEFIRO o pedido de fls. 224, sendo assim, EXPEÇA-SE Carta Precatória 

à Comarca de Juína/MT, para que seja inquirida a testemunha Emerson da 

Silva Vilela, bem como, EXPEÇA-SE Carta Precatória à Comarca de 

Cuiabá/MT, com a finalidade de inquirição da testemunha Cecília Delgado 

Dias, atentando-se aos endereços declinados pela requerida;

II – No mais, sem prejuízo da providência alhures, restando precluso o 

prazo recursal da sentença que declarou extinto o feito em relação à 

segunda requerida (fls. 221), PROCEDA-SE com a exclusão de Francisca 

Francineide Lopes Pereira da Silva da capa os autos;

III – Com o retorno e cumprimento das missivas, nada mais sendo 

postulado, fica desde já declarado encerrada a fase probatória, devendo 

as partes serem intimadas para apresentar suas alegações finais por 

memoriais, no prazo Legal;

IV – Na eventualidade de restar infrutífero o cumprimento da finalidade de 

alguma das missivas, certifique-se e intime-se a parte requerida para que, 

ciente do respectivo resultado, se manifesta no prazo de 05 (cinco) dias, 

requerendo o que de direito, sob pena de preclusão;

V – Oportunamente tornem os autos conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

 Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 24785 Nr: 136-67.2016.811.0094

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Vale do Juruena

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RITA DE KASSIA SILVA DE FARIA, Sérgio Lima 

Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:MT/19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1. Relatório

Trata-se de ação de execução de título extrajudicial, proposta por 

Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Vale do 

Juruena, em face de Rita de Kassia Silva de Faria e Sérgio Lima Ferreira.

 Após regular citação dos executados (fls. 55), não sendo adimplido o 

débito no prazo legal, foi realizada a tentativa de penhora às fls. 56 e às 

fls. 61/64, porém, ambas restaram infrutíferas.

Instado, o exequente requereu a extinção do feito, em razão do 

adimplemento do débito (fls. 68).

 É o relatório.

2. Fundamentação

À evidência, nos termos do art. 924, II, do CPC/15, a execução se extingue 

quando a obrigação for satisfeita em sua integralidade.

 Ademais, acrescenta ainda o art. 925 do mesmo Diploma Legal, que a 

extinção só produz efeito quando declarada por sentença.

Tendo em vista que a parte exequente comunicou o pagamento do débito 

outrora perseguido na presente demanda, imperiosa a extinção do feito.

3. Dispositivo

Ante o exposto, JULGO EXTINTO, com resolução do mérito, a presente 

execução de título extrajudicial, nos termos do que dispõe o art. 924, II, do 

CPC/15.

 4. Disposições Finais

Condeno os executados em custas e honorários advocatícios, que fixo em 

10%, a ser calculado sobre o valor atualizado da causa.

Uma vez preclusa a fase recursal, não havendo requerimentos pendentes 

de deliberação, REMETAM-SE os autos ao ARQUIVO com as baixas 

necessárias e anotações de praxe.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 24795 Nr: 139-22.2016.811.0094

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AJCN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ilson José Vieira - 

OAB:OAB-18816/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

I – INTIME-SE a parte autora para que, no prazo de 05 (cinco) dias, se 

manifesta quanto a informação de pagamento, consoante petitório e 

comprovante de fls. 50/52, sob pena de preclusão e extinção do feito;

II – Sem prejuízo da providência alhures, diligencie-se a secretaria da 

Vara, no sentido de recolher o mandado de fls. 49, independente de 

cumprimento;

III – Ultrapassado o prazo que assiste à requerente, com ou sem 

manifestação desta, o que deverá ser certificado, tornem os autos 

conclusos para deliberação.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 25167 Nr: 357-50.2016.811.0094

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paulo Rodrigues da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco RCI Brasil S. A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Magaiver Baesso dos Santos - 

OAB:21081/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINA KANTEK GARCIA 

NAVARRO - OAB:33743

 Vistos, etc.

 I - Tendo em vista o alegado às fls. 67, inerente a inexistência de 

intimação válida da parte requerida, CERTIFIQUE nos autos se a intimação 

da decisão de fls. 58/60 foi devidamente direcionada ao patrono da parte 

requerida, bem como, se os petitórios de especificação de provas 

apresentados por ambas as partes se encontram no prazo outrora fixado.

II – Sem prejuízo da providência alhures, em razão dos documentos 

juntados às fls. 70/75, os quais embasam o pleito de perícia, INTIME-SE a 

parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, se 

manifeste, sob pena de preclusão, nos termos do art. 7º, c/c art. 437, §1º, 

ambos do CPC/15.

III – Oportunamente tornem os autos conclusos.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 26925 Nr: 345-02.2017.811.0094

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBFS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVO PEREIRA - OAB:SP/143.801

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro o pedido de busca de endereço do executado nos termos do artigo 

319, §1º do CPC.

Proceda à busca de endereços do(s) executado(s) via BACENJUD.

Com o aporte da resposta, proceda-se à citação do(s) executado(s).

 No que tange ao bloqueio via RENAJUD, defiro com estepe no artigo 3º, 

§9º do DL 911/69.

 No que tange aos demais pedidos, indefiro, pois ainda não foi convertida 

a presente busca e apreensão em execução.

 À secretaria para que proceda ao cadastramento dos advogados 

indicados em petição de fl. 29/35 para fins de intimação e publicação.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 29853 Nr: 1988-92.2017.811.0094

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Coimbra dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Agnaldo Valdir Pires - 

OAB:MT/10.999-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)indefiro nesta fase a tutela antecipada pleiteada.Contudo, tenho que 

necessária a produção de prova em caráter emergencial, notadamente no 

que pertine à realização de estudo social para avaliação da condição de 

miséria vivenciada pelo demandante e a perícia médica para aferir a 

alegada incapacidade para o trabalho. Por todo exposto, determino a 

imediata realização de estudo social pela equipe interdisciplinar deste 

Juízo, e realização de perícia médica no requerente, José Coimbra dos 

Santos; para tanto nomeio o médico Dr. Lino Franco Júnior, CRM: 9488/MT, 

podendo ser localizado no Hospital Municipal desta Comarca, como perito 

do juízo.Arbitro os honorários periciais no valor de R$ 200,00 (duzentos 

reais) em conformidade com a Tabela V da Resolução 

CJF-RES-2014/00305 de 07 de outubro de 2014, devendo o pagamento 

destes ser realizado conforme o artigo 29 da mesma resolução.

(...).Decorrido o prazo, com ou sem a apresentação de quesitos, deverá o 

Senhor Perito designar dia e hora para realização da perícia, devendo 

comunicar este juízo com antecedência mínima de 30 (trinta) 

dias.Comunicada a data, intimem-se as partes para que possam 

acompanhar a realização da perícia.Intime-se a parte autora, 

pessoalmente da data, horário e local da perícia, para comparecimento, 

Com a juntada dos laudos, intimem-se as partes para se manifestarem no 

prazo de 10 (dez) dias.Após, cumpridas as determinações acima, cite-se 

e intime-se a Autarquia Previdenciária com o envio dos autos à sua 

procuradoria, para apresentar contestação no prazo legal.Defiro o pedido 

de assistência judiciária gratuita.Intime-se o autor por seu advogado. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 10613 Nr: 237-17.2010.811.0094

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VDdS, VD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VMdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Magaiver Baesso dos Santos - 

OAB:21081/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Ação de Execução de Prestação Alimentícia, em favor dos 

interesses individuais e indisponíveis da menor Vanessa Dias dos Santos, 

representada por sua genitora, Vanilde Dias em face de Valteir Martins 

dos Santos.

Com a inicial vieram os documentos de fls. 11/16.

O executado foi devidamente citado às fls. 22.

O feito tramitou regularmente, sendo que às fls. 91/91-verso as partes se 

compuseram por fim a execução mediante acordo entabulado.

Ficou acordado entre as partes que o Sr. Valteir Martins dos Santos 

pagará a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título dos alimentos 

vencidos, sendo o referido valor depositado na conta poupança da 

genitora da requerente de maneira descrita em fls. 91/91-verso.

 O Ministério Público Estadual se manifestou favorável ao acordo 

entabulado entre as partes (fls. 93/93-v).

É o relato do necessário. Fundamento e decido.

Não vislumbro qualquer ilicitude ou prejuízo a quaisquer das partes, até 

porque o Ministério Público Estadual, manifestou-se favorável à 

homologação do acordo, restando-me, apenas, homologar o presente 

ajuste.

Pelo exposto, em consonância com o parecer Ministerial e com 

fundamento no artigo 487, inciso III, do NCPC, HOMOLOGO, por sentença, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo celebrado entre 

Vanilde Dias e Valteir Martins dos Santos, atinente aos alimentos à serem 

pagos em favor da criança Vanessa Dias dos Santos.

Por consequência, julgo extinto o processo com resolução do mérito.

 Conforme acordado, cada parte arcará com os honorários de seus 

respectivos patronos.

CONDENO a parte requerente ao pagamento das custas, no entanto, haja 

vista ser beneficiário da assistência judiciária gratuita, aplique-se o 

disposto no art. 98, §3º, do CPC/15.

Ciência ao MPE.

Por fim, dê-se baixa em eventual mandado de prisão civil expedido em 

desfavor do executado.

Após, certificado o trânsito em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, 

com baixa nos registros.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 20667 Nr: 29-28.2013.811.0094

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Celso Giacomim, Nair de Fátima Giacomin, Devino 

Giacomim, Nelci Giacomin

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antônio Bonfim, Abidias Rodrigues Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ademir Joel Cardoso - 

OAB:MT/3.473-A, Cassio de Almeida Ferreira - OAB:MT/13.441-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francisco Assis Dias de 

Freitas - OAB:5802/MT

 Vistos, etc.

I – Em atenção ao certificado às fls. 134, INTIME-SE pessoalmente a parte 

autora para MANIFESTAR-SE quanto ao prosseguimento PROFÍCUO do 

feito, mormente declinando o endereço atualizado do requerido, em razão 

do certificado às fls. 130, isto no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do 

art. 485, § 1º, do CPC/15, sob pena de EXTINÇÃO do PROCESSO;

II – Decorrido o aludido prazo, com ou sem manifestação da parte 

exequente, CERTIFIQUE-SE e tornem os autos conclusos.

 Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 22263 Nr: 342-52.2014.811.0094

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MLCRdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Cláudia Teixeira Borges - 

OAB:11471-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Nomeio como advogado dativo de Mirian Leia Cellarius Rodrigues dos 

Santos o Dr. Magaiver Basso dos Santos, sendo que os honorários serão 

arbitrados ao final. Intimes-se a Sra. Mirian Leia , bem como o d. Advogado 

acerca da nomeação.

 Entrementes, proceda-se à busca de endereços do requerido via 

BACENJUD e INFOJUD para tentativa de citação, considerando certidão de 

fl. 31.

 Vistas à parte requerente para que se manifeste, considerando que 

consta no sistema INFOJUD que em 2015 houve provável óbito.

Cumpra-se, procedendo às intimações necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 22737 Nr: 682-93.2014.811.0094

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Afonso Delavi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alcides Fagundes dos Santos - ME, Aços 

Mutum Ltda - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Agnaldo Valdir Pires - 

OAB:MT/10.999-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

I - INDEFIRO o pedido de citação por edital, formulado às fls. 118/122, vez 

que, em simples consulta pública realizada no endereço eletrônico da 

Receita Federal do Brasil¹, foi possível constatar que a empresa requerida 
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é cadastrada com endereço diverso do que consta na exordial, de modo 

que, não restaram frustradas as tentativas de localização da requerida;

II – JUNTE-SE aos autos extrato da referida consulta, bem como, 

expeça-se carta de citação/intimação da requerida Alcides Fagundes dos 

Santos – ME, atentando-se ao novo endereço, consignando o prazo para 

apresentar defesa, além das advertências de praxe;

III – Com o aporte da respectiva correspondência, certifique-se o resultado 

e, INTIME-SE a parte requerente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

se manifeste requerendo o que de direito, sob pena de preclusão.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 22757 Nr: 698-47.2014.811.0094

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ABdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CdSdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Geraldino Viana da Silva - 

OAB:MT/15.814-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, com fulcro no art. 487, I, do CPC/15, JULGO 

PROCEDENTES os pedidos iniciais, apenas para fins de DECRETAR o 

DIVÓRCIO de AMILTON BISPO DOS SANTOS e CÍCERA DA SILVA DOS 

SANTOS, o que resulta na dissolução do vínculo matrimonial, com 

fundamento no artigo 226, § 6º da Constituição Federal, com a redação 

alterada pela Emenda Constitucional nº 66/2010.4.Providências 

finaisCONDENO a parte requerida em custas e HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS, que FIXO em R$ 1.000,00 (um mil reais), com espeque no 

art. 85, §2º e §8º, do CPC/15. No entanto, em face da gratuidade que por 

ora defiro à requerida, consoante pleiteado às fls. 36, resta suspensa a 

exigibilidade de tais verbas, e somente poderão ser executadas se, nos 5 

(cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da presente sentença, 

o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de 

recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, 

passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário, nos exatos termos 

do art. 98, §3º, do CPC/15.De acordo com a Tabela XI da OAB/MT, item 

15.2, FIXO em 08 (oito) URHs os honorários de CADA UM DOS D. 

CAUSÍDICOS nomeados nos autos, sendo assim, expeçam-se as 

competentes certidões.Uma vez preclusa a via recursal, expeça-se o 

mandado para a averbação do divórcio no Registro Civil das Pessoas 

Naturais de fl. 09. Por fim, procedidas às anotações e baixas necessárias, 

arquivem-se estes autos.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 22992 Nr: 865-64.2014.811.0094

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Renova Companhia Securitizadora de Créditos 

Financeiros S. A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Haiulene de Araujo Silva Deves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felipe Andres Acevedo Ibanez 

- OAB:MT/22.131-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Cuida-se de ação de busca e apreensão, proposta por Renova Companhia 

Securitizadora de Créditos Financeiros S/A, em face de Haiulene de 

Araújo Silva Deves, a qual foi extinta sem resolução de mérito, conforme 

sentença de fls. 19/20, tendo a parte autora apresentado recurso de 

apelação às fls. 22/26.

Referido recurso foi recebido em decisão de fls. 31, permanecendo os 

autos aguardando a apresentação das contrarrazões.

Contudo, às fls. 72 a parte autora se manifestou, informando que desiste 

do prazo recursal, eis que, não mais possui interesse no prosseguimento 

do presente feito.

Posto isso, HOMOLOGO a DESISTÊNCIA do RECURSO e, DETERMINO a 

imediata certificação do transito em julgado da sentença de fls. 19/20, com 

a remessa dos autos ao arquivo, com as baixas e anotações de praxe, 

atentando-se para as providências inerentes a eventual pendencia do 

pagamento de custas.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 24432 Nr: 801-20.2015.811.0094

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDFdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LHTDF, VTdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Francisco Assis Dias de 

Freitas - OAB:5802/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 “Ex positis”, da negativa de paternidade constatada pelo exame pericial, 

JULGO PROCEDENTE a presente ação e, por corolário, declaro extinto o 

processo com julgamento de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do 

Código Processo Civil.Oficie-se o Cartório de Registro de Nascimento para 

que retifiquem o assento da menor, retirando o nome do autor e dos avós 

paternos.Oficie-se, ainda, para modificar o nome do infante retirando o 

sobrenome do Requerente, passando a se chamar LUIZ HENRIQUE 

TEIXEIRA LAZAROTO, incluindo a pessoa de GABRIEL JUNIOR 

LAZAROTO como genitor, e como avós paternos ALCIDES LAZAROTO e 

AZELIDE LAZAROTO. CONDENO a parte requerida em custas e 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, que FIXO em R$ 1.000,00 (um mil reais), 

com espeque no art. 85, §2º e §8º, do CPC/15. No entanto, em face da 

gratuidade que por ora defiro à requerida, consoante pleiteado às fls. 23, 

resta suspensa a exigibilidade de tais verbas, e somente poderão ser 

executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado 

da presente sentença, o credor demonstrar que deixou de existir a 

situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de 

gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do 

beneficiário, nos exatos termos do art. 98, §3º, do CPC/15.Certificado o 

trânsito em julgado, arquive-se, com as baixas e anotações de 

estilo.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 25829 Nr: 822-59.2016.811.0094

 AÇÃO: Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com 

Cobrança->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Tadeu João Zidek

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Charles Edilson Martins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Magaiver Baesso dos Santos - 

OAB:21081/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 RELATÓRIO

Versa-se de Ação de Despejo por Falta de Pagamento Cumulada com 

Cobrança proposta por TADEUS JOÃO ZIDEK em face de CHARLES 

EDILSON MARTINS, todos qualificados nos autos.

Recebida a inicial em fls. 24/28, concedendo ao autor os benefícios da 

Assistência Judiciária Gratuita.

Citação da parte requerida em fl. 31.

O feito tramitou regularmente, sendo que às fls. 48-verso e fls. 51/52, a 

autora requereu a desistência da presente demanda.

Os autos vieram-me conclusos.

 É o relatório. Fundamento e Decido.

II - FUNDAMENTAÇÃO

O pleito da Autora deve ser homologado. Nesse sentido diz o Código de 

Processo Civil:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

...

VIII – homologar a desistência da ação;

III- DISPOSITIVO

Ex positis, JULGO EXTINTA, sem resolver o mérito a presente Ação de 

Despejo por Falta de Pagamento Cumulada com Cobrança proposta por 

TADEUS JOÃO ZIDEK em face de CHARLES EDILSON MARTINS pela 

desistência da ação, com fundamento no artigo 485, inciso VIII, do Código 

de Processo Civil.

CONDENO a parte requerente ao pagamento das custas, no entanto, haja 
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vista ser beneficiário da assistência judiciária gratuita, aplique-se o 

disposto no art. 98, §3º, do CPC/15.

Expeça-se a certidão honorária ao D. advogado nomeado às fls. 32.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Após, o trânsito em julgado arquive-se mediante baixas e anotações de 

estilo.

 Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 29710 Nr: 1910-98.2017.811.0094

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SMM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AAdO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Geraldino Viana da Silva - 

OAB:MT/15.814-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Desse modo, INDEFIRO a antecipação de tutela pleiteada pela parte 

Requerente, ante ao não preenchimento dos requisitos legais, ao menos 

nesse momento processual, sem prejuízo da aplicação vindoura do 

principio rebus sic standibus.Considerando que a Conciliadora Judicial 

pode e deve auxiliar o magistrado na pauta de oralidade da Vara Única 

nos moldes do art. 334, § 1º do CPC, DETERMINO que a Secretaria designe 

data para audiência, de acordo com a pauta da Conciliação, conforme 

preconiza os artigos 334 e 694 do CPC.Cite-se e intime-se o requerido, por 

mandado, no endereço declinado na exordial, com as advertências legais 

(art. 335 CPC/2015), para, querendo e no prazo de 15 (quinze) dias, 

responder a presente ação, sob pena de revelia e confissão quanto à 

matéria de fato. Intime-se a autora, para que compareça à audiência, 

acompanhada de seu(s) advogado(s).Na audiência, se não houver 

acordo, poderá o réu contestar, desde que o faça por intermédio de 

advogado.O não comparecimento injustificado da autora ou do requerido à 

audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União 

ou do Estado, art. 334, § 8º, do CPC.Havendo alegação de preliminares 

e/ou a juntada de documentos com a contestação, abra-se vista à parte 

autora para, querendo, ofertar impugnação no prazo legal.Após, 

conclusos.Ciência ao Ministério Público.

Comarca de Tapurah

Diretoria do Fórum

Diretoria do Fórum

Edital

EDITAL N. 4/2017/DF

 O EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DE DIREITO FABIO PETENGILL, que irá 

Coordenar o Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania – 

CEJUSC, no uso de suas atribuições legais, de acordo com a Lei 

Complementar Estadual n. 270/2007, de 02 de abril de 2007;

RESOLVE tornar público o resultado do julgamento do recurso interposto 

ao EDITAL N. 3/2017/DF, disponibilizado no DJE de 7 de dezembro de 

2017, Ed. 10154, que divulgou o gabarito provisório do Teste Seletivo para 

credenciamento ao Cargo de Conciliador do CEJUSC, da Comarca de 

Tapurah/MT, por meio do qual pretende a candidata a anulação de duas 

questões especificas (n. 16 e 26), conforme segue:

Data Inscrição Candidato Questões

 11.12.2016 06 Daiane de Faveri Kirnev 16 e 26

"Trata-se de impugnação ao gabarito provisório do Teste Seletivo para 

credenciamento ao Cargo de Conciliador do CEJUSC, da Comarca de 

Tapurah/MT, por meio do qual pretende a candidata a anulação de duas 

questões especificas (n. 16 e 26), porque a seu sentir o padrão de 

resposta esperado diverge da literalidade das normas enfocadas e da 

opinião doutrinária sobre o tema.

Diretamente ao ponto, quanto à questão de nº 26, de fato a redação do 

texto, quanto ao item impugnado (I – a Constituição, por exigência do 

princípio da segurança jurídica, não permite a retroatividade da lei em 

hipótese alguma), dá a falsa impressão de que e estava a negar a 

aplicação da irretroatividade benigna em direito penal ou mesmo da 

chamada retroatividade mínima às próprias normas constitucionais.

Não era esse o contexto, porque o que se estava a afirmar é que a 

irretroatividade normativa é de índole constitucional e as exceções (as 

chamadas retroatividades mínimas e médias e aqueloutra prevista no art. 

2º do CP e no art. 6º da LINDB) tem status infraconstitucional, mas como 

dito a redação não foi feliz, e, por conseguinte, há de se ter o item I como 

falso, e como não há resposta que se adeque à sequencia correta 

(F,F,F,V), é de ser anulada essa questão, atribuindo-se a pontuação a 

todos os participantes do certame, sem alteração de resultado, 

evidentemente, àqueles que já pontuaram segundo o gabarito inicial, ora 

revisado.

Já quanto à questão de n. 16, é evidente o equívoco na impugnação, na 

medida em que, reproduziu-se no item atacado (II) da aludida questão, a 

redação do art. 70 do CPP, não havendo o que se modificar no caso.

Em verdade, calha esclarecer que a teoria do resultado, como designativa 

da competência jurisdicional, foi adotada como a regra do sistema 

processual pátrio, bem ao reverso do que defendido no recurso.

Vale dizer: a competência territorial será do juízo do lugar em que ocorreu 

o RESULTADO, sendo que a regra do art. 6º do CP é subsidiaria e 

específica a uma situação: resolver a competência no caso de crimes 

envolvendo o território de dois ou mais países. Trata-se, portanto, de uma 

norma de aplicação da lei penal no espaço e não regra de fixação de 

competência jurisdicional, razão porque a questão e a resposta dada 

estão corretas, desmerecendo acolhimento o recurso no particular".

Fabio Petengill

Juiz de Direito

EDITAL N. 5/2017/DF

 O EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DE DIREITO FABIO PETENGILL, que irá 

Coordenar o Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania – 

CEJUSC, no uso de suas atribuições legais, de acordo com a Lei 

Complementar Estadual n. 270/2007, de 02 de abril de 2007;

RESOLVE tornar público o resultado final do processo seletivo realizado 

no dia 3 de dezembro de 2017, para credenciamento de Conciliador Cível, 

nos termos do Art. 2º do o Provimento n.º 040/2008/CM, de 19 de 

novembro de 2008, e alterações posteriores, e o Provimento nº 

15/2016-CM.

 1- RESULTADO FINAL E CLASSIFICAÇÃO DOS CANDIDATOS 

APROVADOS:

Classificação Nome do Candidato Registro Geral Nota

 1º Grazielle Leilane Gonçalves 9111634037 - SSP/RS 62

2º Daiane de Favari Kirnev 2036347-8 SSP/MT 60

3º Wellenm dos Santos Oliveira 1819894-5 – SSP/MT 52

2- O candidato aprovado no certame, terá o prazo de 5 (cinco) dias para 

apresentar os documentos elencados art. 5º , incisos I a VIII, do 

Provimento n. 040/2008/CM, na Diretoria do Foro da Comarca de Tapurah.

 3- No caso de desistência, que deverá ser formalizada, prosseguir-se-á 

com a convocação dos demais candidatos, observando-se a ordem de 

classificação.

 Tapurah, 14 de dezembro de 2017.

Fabio Petengill

Juiz de Direito

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 60823 Nr: 2885-78.2017.811.0108

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Antonio Barbosa, Creide Maria da Silva Barbosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANTO RESSOLI BATISTA CUNHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fábio Rogerio Marçal - 

OAB:251.023 SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 "Relembre-se que para concessão de medida liminar em sede petitória, 

não obstante os requisitos sejam distintos da posse, exige-se, para um e 

outro, plausibilidade/verossimilhança do alegado, o que não é possível 

extrair dos elementos fáticos que ornamentam os autos nessa quadra 

inicial.Saliente-se, ademais, que a certidão lavrada pela meirinha 
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demonstra que na região, inúmeros assentados procurados disseram 

sequer conhecer, quanto menos identificar o paradeiro do requerido, o 

que arrefece mais ainda a afirmação de que supostamente estaria na área 

litigiosa, de modo clandestino, porque seja nos lotes indicados na inicial 

como dele (1.148/1.149) seja no imóvel disputado (1.137), ninguém se 

recorda de conhecer o demandado, o que mais demonstra a debilidade da 

prova e dos argumentos iniciais.Por conseguinte, inexistente prova ou ao 

menos indício do direito alvitrado pela parte autora, nem mesmo 

demonstração da situação ilícita que justificasse a ação imediata e in limine 

littis do juízo, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela pretendida 

pelos autores.Doutro modo, determino a intimação dos autores, a fim de 

que indiquem corretamente o endereço do demandado, ante a sua não 

localização no PA Itanhangá/Tapurah, sob pena de indeferimento da inicial, 

por desobediência ao que preconiza o art. 319, II, NCPC.Vindo a 

informação do endereço correto do demandado, promova-se sua citação, 

para que compareça à audiência de tentativa de conciliação/mediação a 

que alude o art. 334 do NCPC, alertando que o prazo passará a correr do 

ato, em caso de frustração da tentativa conciliatória.Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.”

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 53680 Nr: 1438-89.2016.811.0108

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BAYER S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLOVIS ROGERIO CORTEZIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANO DINIZ DA SILVA - 

OAB:MT/17.613, EDUARDO ONO TERASHIMA - OAB:SP 257.225, 

MARCELO JUNQUEIRA INGLEZ DE SOUZA - OAB:SP/182.514, TATIANA 

TIBERIO LUZ - OAB:SP 196.959

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Pezzini - 

OAB:MT-13844, TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR - OAB:MT 13.412-A

 Impulsiono os autos para intimação das partes, por seus procuradores, 

para comparecerem acompanhados de seus assistentes técnicos, em 

segunda etapa de perícia, a ser realizado o teste de PCR nas amostras 

determinadas, em data de 05 de fevereiro de 2018 as 08 horas, horário 

local, no Centro de Treinamento e Difusão Tecnológica do Núcleo Regional 

Sul do INSTITUTO MATOGROSSENCE DE ALGODÃO -IMA/MT, na cidade 

de Rondonópolis/MT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 47031 Nr: 2490-91.2014.811.0108

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORGE PORTO DE MOURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Carolina Belleze Silva - 

OAB:MT 9.601-B

 Processo n°: 2490-91.2014.811.0108 (Código nº: 47031)

AUTOR: Ministério Público Estadual

 RÉU: Jorge Porto de Moura

AÇÃO PENAL

VISTOS.

Cuida-se de ação penal vertida pelo Ministério Público Estadual em face de 

Jorge Porto de Moura, ante a suposta prática do delito tipificado no art. 

121, §2º, incisos II e IV do Código Penal, com as implicações da Lei nº 

11.340/06.

Conforme se infere da manifestação de fls. 149, o acusado requer 

autorização judicial para se mudar de domicílio, informando que atualmente 

está desempregado e recebeu um convite para residir com os familiares 

de sua convivente no município de Dourados/MS, onde, inclusive, foi 

ofertada proposta de emprego para o casal.

A documentação apresentada às fls. 150 e 156, corrobora com os fatos 

alegados pelo acusado, inclusive, indica o endereço em que passará a 

residir, qual seja, Rua Desiderio F. Oliveira, nº 1.384, no município de 

Dourados/MS.

Nesses moldes, considerando que a justificativa apresentada pelo 

acusado revela um dos fatores de maior reinserção social de pessoas em 

conflito com a lei, o que deve ser estimulado e incentivado pela estrutura 

estatal, defiro o pedido formulado, determinando a expedição de carta 

precatória para o Juízo de Dourados/MS, a fim de que as medidas 

cautelares que lhe foram impostas sejam cumpridas na referida comarca.

Retifique-se nos sistemas o endereço atualizado do acusado.

De mais a mais, compulsando os autos, verifico que a carta precatória 

expedida para citação do acusado retornou sem o devido cumprimento (fl. 

152/153), todavia, tendo ele comparecido espontaneamente nos autos e, 

inclusive, constituído advogado particular em seu favor, determino seja 

intimada a causídica para juntar aos autos a respectiva procuração, bem 

como para apresentar defesa, no prazo legal.

Cumpra-se expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Tapurah/MT, 13 de dezembro de 2017.

FABIO PETENGILL

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 59164 Nr: 1835-17.2017.811.0108

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THIAGO LAURINDO DE FREYN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Carolina Belleze Silva - 

OAB:MT 9.601-B, NÉVIO PEGORARO - OAB:6904-B

 “Diante do pedido formulado na última audiência com a anuência do órgão 

ministerial DEFIRO o pedido de transferência do preso para a Cadeia 

Pública da Comarca de Sinop onde reside a sua família conforme o 

comprovante de endereço carreado aos autos, nos termos do artigo 117 

do LEP. Expeça-se ofício ao Sistema Penitenciário e a Diretoria do Presídio 

“Ferrugem” para anuência e efetivação da transferência.

Declaro encerrada a instrução e determino abertura de prazo para a 

acusação e depois a defesa para apresentação das alegações finais. 

Após, conclusos para sentença. Os presentes saem intimados. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário”.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010180-98.2015.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO MARIA DOS SANTOS DE LIMA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA BELLEZE SILVA OAB - MT0009601A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VTB INDUSTRIA DE CEREAIS LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDY WILSON PICCINI OAB - MT0004950A (ADVOGADO)

 

Vistos etc. Converta o rito para cumprimento de sentença. Após, intime-se 

o executado, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, efetue o pagamento 

do valor do débito exequendo, sob pena de multa de 10% (dez por cento), 

nos termos do art. 523 do CPC c/c Enunciado nº. 105 do FONAJE, sendo 

que o depósito poderá ser efetuado em juízo, nos termos do Enunciado nº. 

106 do FONAJE. Decorrido o prazo, certifique-se e voltem conclusos. 

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. Às 

providências. Laura Dorilêo Cândido Juíza de Direito

Comarca da Terra Nova do Norte

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 51761 Nr: 451-30.2013.811.0085

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WHAIT ALVES PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIO NELSON 

GONÇALVES DE CASTRO - OAB:21.945 OAB/MG, MAX ALEI GOULART 

- OAB:OAB/MT Nº 8403
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 Por todo o exposto, considerando o transcurso do prazo superior a 

quatro anos de suspensão cautelar da habilitação, REVOGO A 

SUSPENSÃO CAUTELAR DA HABILITAÇÃO DO ACUSADO WHAIT ALVES 

PEREIRA, devidamente qualificado nos autos.COMUNIQUE o Conselho 

Nacional de Trânsito – CONTRAN – e o Departamento Estadual de Trânsito 

de Mato Grosso – DETRAN MT– acerca da presente decisão, nos termos 

do artigo 295 do Código de Trânsito Brasileiro.No mais, defiro o petitório do 

MPE de fls. 258/259, pelo que DETERMINO a expedição de Carta Precatória 

à comarca de Sinop/MT, com o fito de inquirir a testemunha Ana Cristina 

Pereira Soares, consignando que podem ser localizadas nos endereços 

elencados à fl. 260.CONSTE na missivas como prazo de cumprimento 

aquele fixado no capítulo VII, seção 3, artigo 1.362, parágrafo único da 

CNGC.Com o retorno das missivas devidamente cumpridas, dê-se vistas 

ao MPE para pugnar o que de direito.Cumpra-se.Às providências.Terra 

Nova do Norte/MT, 12 de dezembro de 2017.Jean Paulo Leão RufinoJuiz 

de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 62317 Nr: 1195-83.2017.811.0085

 AÇÃO: Restituição de Coisas Apreendidas->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JOSUE DE PAULA LEITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAVI DE PAULA LEITE - 

OAB:21146/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, DEFIRO o pedido de restituição do veículo HONDA/C100 

BIZ ES, ano/modelo 2005/2005, placa nº KAD-5049, chassi: 

9C2HA07105R057021, apreendido nos autos de código 61618, ao 

requerente JOSUE DE PAULA LEITE, nos termos do art. 118 e 120, ambos 

do CPP, LAVRANDO-SE o respectivo termo nos autos.Assim, JULGO 

EXTINTO o feito COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, do 

CPC. Traslada-se cópia desta r. sentença aos autos principais de Código 

n.º 61618.Sem custas. P.R.I.C.CIÊNCIA ao MPE.Transitada em julgado, AO 

ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo.ÀS PROVIDÊNCIAS.Terra 

Nova do Norte/MT, 14 de dezembro de 2017.Jean Paulo Leão RufinoJuiz 

de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 51748 Nr: 438-31.2013.811.0085

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANGELA GARGIONI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): B2W - COMPANHIA GLOBAL DO VAREJO 

(AMERICANAS.COM)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELIO PEREIRA DE SOUZA - 

OAB:OAB/MT Nº 13911

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VINICIUS IDESES - OAB:98.749 

OAB/RJ

 Vistos.

Trata-se de pedido de penhora online da quantia de R$ 9.024,45, requerida 

pela parte autora nos presentes autos, visto que a parte executada B2W – 

Companhia Global de Varejo (Americanas.com), portadora do CNPJ 

00.776.574/0006-60 ainda não adimpliu o crédito que se encontra em 

execução.

 Deve ser consignado que o artigo 835 do Código de Processo Civil 

declara qual ordem de preferência para a realização da penhora.

Posto isto, DEFIRO a penhora online e, nesta oportunidade, anexo a esta 

decisão o recibo de protocolamento de bloqueio de valores que, 

confirmados, deverão ficar indisponibilizados.

Os autos permanecerão no Gabinete até que se processe a ordem 

perante as instituições financeiras por meio do Banco Central.

Em sendo positivo o bloqueio, os valores serão transferidos para a Conta 

Única do Poder Judiciário.

Considerar-se-á efetuada a penhora quando confirmado o bloqueio do 

dinheiro, valendo como termo dela o protocolo emitido pelo sistema 

BACENJUD, que será juntado aos autos.

Juntado aos autos o protocolo do bloqueio, a parte executada deverá ser 

intimada para, querendo, opor embargos.

Com a efetivação do bloqueio de valores e sua transferência para a Conta 

Única, determino que seja imediatamente comunicado, via malote digital, o 

Departamento de Depósitos Judiciais, nos termos do art. 7°, § 1°, da 

Resolução n° 015/2012/TP.

Caso o valor bloqueado seja irrisório com relação ao valor do débito, 

desbloqueie-se a importância tendo em vista que, nos termos do artigo 836 

do Código de Processo Civil, não se levará a efeito a penhora quando ficar 

evidente que o produto da execução dos bens encontrados será 

totalmente absorvido pelo pagamento das custas da execução.

Não efetuado bloqueio de valores pelo Sistema Bacenjud, por ter havido 

resposta negativa, e tendo em vista o teor da Súmula 417 do STJ (Na 

execução civil, a penhora de dinheiro na ordem de nomeação de bens não 

tem caráter absoluto), manifeste-se a parte exequente, no prazo de 15 

dias.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 54369 Nr: 1124-86.2014.811.0085

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL NORTE 

MATOGROSSENSE - SICREDI NORTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KATISSIMONE RODRIGUES DIAS, JUDITE DIAS 

DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Trata-se de pedido de penhora on line da quantia de R$ 22.781,79, 

requerida pela parte autora nos presentes autos, visto que as partes 

executadas Katissimone Rodrigues Dias, portadora do CPF: 

002.566.931-10 e Judite Dias de Souza, portadora do CPF: 970.995.201-30 

ainda não adimpliram o crédito que se encontra em execução. Deve ser 

consignado que o artigo 835 do Código de Processo Civil declara qual 

ordem de preferência para a realização da penhora.Posto isto, DEFIRO a 

penhora on line e, nesta oportunidade, anexo a esta decisão o recibo de 

protocolamento de bloqueio de valores que, confirmados, deverão ficar 

indisponibilizados.Os autos permanecerão no Gabinete até que se 

processe a ordem perante as instituições financeiras por meio do Banco 

Central.Em sendo positivo o bloqueio, os valores serão transferidos para a 

Conta Única do Poder Judiciário.Considerar-se-á efetuada a penhora 

quando confirmado o bloqueio do dinheiro, valendo como termo dela o 

protocolo emitido pelo sistema BACENJUD, que será juntado aos 

autos.Juntado aos autos o protocolo do bloqueio, a parte executada 

deverá ser intimada para, querendo, opor embargos.Com a efetivação do 

bloqueio de valores e sua transferência para a Conta Única, determino que 

seja imediatamente comunicado, via malote digital, o Departamento de 

Depósitos Judiciais, nos termos do art. 7°, § 1°, da Resolução n° 

015/2012/TP.Caso o valor bloqueado seja irrisório com relação ao valor do 

débito, desbloqueie-se a importância tendo em vista que, nos termos do 

artigo 836 do Código de Processo Civil, não se levará a efeito a penhora 

quando ficar evidente que o produto da execução dos bens encontrados 

será totalmente absorvido pelo pagamento das custas da execução.Não 

efetuado bloqueio de valores pelo Sistema Bacenjud, por ter havido 

resposta negativa, e tendo em vista o teor da Súmula 417 do STJ (Na 

execução civil, a penhora de dinheiro na ordem de nomeação de bens não 

tem caráter absoluto), indique o credor outros bens da parte devedora que 

possam ser penhorados, no prazo de 15 (quinze) dias.Cumpra-se, 

expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 54566 Nr: 1241-77.2014.811.0085

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Norte Mato-Grossense

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARLINDO TELES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELIO PEREIRA DE SOUZA - 

OAB:OAB/MT Nº 13911

 Vistos.

Trata-se de pedido de penhora on line da quantia de R$ 58.238,02 

(cinquenta e oito mil, duzentos e trinta e oito reais e dois centavos), 

requerida pela parte autora nos presentes autos, visto que o executado 
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Arlindo Teles de Oliveira, portador do CPF: 057.190.629-04 ainda não 

adimpliu o crédito que se encontra em execução.

 Deve ser consignado que o artigo 835 do Código de Processo Civil 

declara qual ordem de preferência para a realização da penhora.

Posto isto, DEFIRO a penhora on line e, nesta oportunidade, anexo a esta 

decisão o recibo de protocolamento de bloqueio de valores que, 

confirmados, deverão ficar indisponibilizados.

Os autos permanecerão no Gabinete até que se processe a ordem 

perante as instituições financeiras por meio do Banco Central.

Em sendo positivo o bloqueio, os valores serão transferidos para a Conta 

Única do Poder Judiciário.

Considerar-se-á efetuada a penhora quando confirmado o bloqueio do 

dinheiro, valendo como termo dela o protocolo emitido pelo sistema BACEN 

JUD, que será juntado aos autos.

Juntado aos autos o protocolo do bloqueio, a executada deverá ser 

intimada para, querendo, opor embargos.

Caso o valor bloqueado seja irrisório com relação ao valor do débito, 

desbloqueie-se a importância tendo em vista que, nos termos do artigo 836 

do Código de Processo Civil, não se levará a efeito a penhora quando ficar 

evidente que o produto da execução dos bens encontrados será 

totalmente absorvido pelo pagamento das custas da execução.

Não efetuado bloqueio de valores pelo Sistema Bacenjud, por ter havido 

resposta negativa, e tendo em vista o teor da Súmula 417 do STJ (Na 

execução civil, a penhora de dinheiro na ordem de nomeação de bens não 

tem caráter absoluto), indique o credor outros bens da parte devedora que 

possam ser penhorados, no prazo de 15 (quinze) dias.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 55048 Nr: 212-55.2015.811.0085

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARLINDO TELES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Norte Mato-Grossense

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELIO PEREIRA DE SOUZA - 

OAB:OAB/MT Nº 13911

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT, ZILÁUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:4427

 Posto isso, JULGO IMPROCEDENTE o pedido contido na exordial, e por 

consequência, DECLARO EXTINTO o feito com resolução de mérito, nos 

termos do artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil.CUSTAS e 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, os quais fixo em 10 % (dez) por cento do 

valor da causa, pela parte embargante.P. R. I. C.Transitada em julgado a 

sentença, AO ARQUIVO com as baixas e anotações de estilo.ÀS 

PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 37708 Nr: 269-49.2010.811.0085

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO ALCIDES MARCANTE -ME, JOÃO 

ALCIDES MARCANTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JÚNIOR - 

PROCURADOR DO ESTADO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de pedido de penhora on line da quantia de R$ 27.664,60, 

requerida pela parte autora nos presentes autos, visto que a parte 

executada João Alcides Marcante - ME, portador do CNPJ 

36.949.394/0001-76 ainda não adimpliu o crédito que se encontra em 

execução.

 Deve ser consignado que o artigo 835 do Código de Processo Civil 

declara qual ordem de preferência para a realização da penhora.

Posto isto, DEFIRO a penhora on line e, nesta oportunidade, anexo a esta 

decisão o recibo de protocolamento de bloqueio de valores que, 

confirmados, deverão ficar indisponibilizados.

Os autos permanecerão no Gabinete até que se processe a ordem 

perante as instituições financeiras por meio do Banco Central.

Em sendo positivo o bloqueio, os valores serão transferidos para a Conta 

Única do Poder Judiciário.

Considerar-se-á efetuada a penhora quando confirmado o bloqueio do 

dinheiro, valendo como termo dela o protocolo emitido pelo sistema 

BACENJUD, que será juntado aos autos.

Juntado aos autos o protocolo do bloqueio, a parte executada deverá ser 

intimada para, querendo, opor embargos.

Com a efetivação do bloqueio de valores e sua transferência para a Conta 

Única, determino que seja imediatamente comunicado, via malote digital, o 

Departamento de Depósitos Judiciais, nos termos do art. 7°, § 1°, da 

Resolução n° 015/2012/TP.

Caso o valor bloqueado seja irrisório com relação ao valor do débito, 

desbloqueie-se a importância tendo em vista que, nos termos do artigo 836 

do Código de Processo Civil, não se levará a efeito a penhora quando ficar 

evidente que o produto da execução dos bens encontrados será 

totalmente absorvido pelo pagamento das custas da execução.

Não efetuado bloqueio de valores pelo Sistema Bacenjud, por ter havido 

resposta negativa, e tendo em vista o teor da Súmula 417 do STJ (Na 

execução civil, a penhora de dinheiro na ordem de nomeação de bens não 

tem caráter absoluto), indique o credor outros bens da parte devedora que 

possam ser penhorados, no prazo de 15 (quinze) dias.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 55434 Nr: 428-16.2015.811.0085

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CHICAGO PNEUMATIC LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NOVA ALIANÇA COMPANHIA DE 

CONSTRUÇÃO E MINERAÇÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO SANCHES - 

OAB:239.842 SP, MARISA TEREZINHA VESZ - OAB:4987-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de pedido de penhora online da quantia de R$ 310.328,21, 

requerida pela parte autora nos presentes autos, visto que a parte 

executada Nova Aliança Cia e Construção e Mineração LTDA, portadora 

do CNPJ 02.539.684/0002-00 ainda não adimpliu o crédito que se encontra 

em execução.

 Deve ser consignado que o artigo 835 do Código de Processo Civil 

declara qual ordem de preferência para a realização da penhora.

Posto isto, DEFIRO a penhora online e, nesta oportunidade, anexo a esta 

decisão o recibo de protocolamento de bloqueio de valores que, 

confirmados, deverão ficar indisponibilizados.

Os autos permanecerão no Gabinete até que se processe a ordem 

perante as instituições financeiras por meio do Banco Central.

Em sendo positivo o bloqueio, os valores serão transferidos para a Conta 

Única do Poder Judiciário.

Considerar-se-á efetuada a penhora quando confirmado o bloqueio do 

dinheiro, valendo como termo dela o protocolo emitido pelo sistema 

BACENJUD, que será juntado aos autos.

Juntado aos autos o protocolo do bloqueio, a parte executada deverá ser 

intimada para, querendo, opor embargos.

Com a efetivação do bloqueio de valores e sua transferência para a Conta 

Única, determino que seja imediatamente comunicado, via malote digital, o 

Departamento de Depósitos Judiciais, nos termos do art. 7°, § 1°, da 

Resolução n° 015/2012/TP.

Caso o valor bloqueado seja irrisório com relação ao valor do débito, 

desbloqueie-se a importância tendo em vista que, nos termos do artigo 836 

do Código de Processo Civil, não se levará a efeito a penhora quando ficar 

evidente que o produto da execução dos bens encontrados será 

totalmente absorvido pelo pagamento das custas da execução.

Não efetuado bloqueio de valores pelo Sistema Bacenjud, por ter havido 

resposta negativa, e tendo em vista o teor da Súmula 417 do STJ (Na 

execução civil, a penhora de dinheiro na ordem de nomeação de bens não 

tem caráter absoluto), manifeste-se a parte exequente, no prazo de 15 

dias.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 62205 Nr: 1137-80.2017.811.0085

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA CAROLINA DE OLIVEIRA SIQUEIRA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Norte Mato-Grossense

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ FRANCISCO PASCOALÃO - 

OAB:OAB/MT 16500-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 1137-80.2017.811.0085 (Código 62205)

Embargante: Ana Carolina de Oliveira Siqueira

Embargada: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão e Associados 

Norte Mato-Grossense

Vistos.

RECEBO os embargos, eis que presentes os requisitos.

De proêmio, intime-se as partes para se manifestarem no interesse na 

tentativa de conciliação, caso infrutífero, ante a apresentação de 

impugnação de fls. 14/28, INTIME-SE a embargante para se manifestar no 

prazo de 15 (quinze) dias, podendo a mesma corrigir eventual 

irregularidade ou vício sanável no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do 

art. 352 do NCPC.

Após, INTIMEM-SE as partes para especificarem as provas que pretendem 

produzir, nos termos do art. 370 do NCPC, justificando-as, sob pena de 

indeferimento.

De tudo cumprido e certificado, CONCLUSOS para sentença ou 

designação de audiência de instrução, nos termos do art. 920, inc. II, do 

NCPC.

É cediço, em regra que, os embargos à execução não suspendem o curso 

da execução, consoante texto legal do art. 919 do NCPC. Contudo, é 

possível a atribuição do almejado efeito quando demonstrado que o 

prosseguimento do processo executivo, manifestamente, possa causar ao 

executado grave dano de difícil ou incerta reparação, e desde que a 

execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficiente 

nos moldes do art. 919, § 1º, do NCPC, sendo assim, pela redação do 

aludido dispositivo, os elementos acima mencionados devem estar 

presentes para que se atribua efeito suspensivo aos embargos.

Nesta senda, SUSPENDO o curso da execução (Autos n. 

1245-80.2015.811.0085 – Código Apolo: 56949), até o final deslinde desta 

ação, devendo a Secretaria de Vara CERTIFICAR nestes e naqueles 

autos.

Cumpra-se.

Às providências.

Terra Nova do Norte/MT, 12 de dezembro de 2017.

Jean Paulo Leão Rufino

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 53602 Nr: 655-40.2014.811.0085

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CEZAR POLITA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADILSON JOSÉ TROMBETTA - 

OAB:11.419/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:OAB/MT16691/A, MARIA AMÉLIA CASSIANA 

MASTROROSA VIANNA - OAB:16.555/A

 Processo nº 655-40.2014.811.0085 (Código 53602)

Embargante: Cezar Polita

Embargado: Banco do Brasil S/A

 Vistos.

Intime-se a devedora, por meio de seu Patrono, via DJE; por carta com 

aviso de recebimento, se representado pela Defensoria Pública ou se não 

tiver procurador constituído nos autos; por meio eletrônico, nas hipóteses 

do §1º do art. 246; ou por edital, se revel; para pagar o débito referente 

aos honorários advocatícios, no prazo de 15 dias, acrescido das custas 

processuais, se houver, consignando que em não ocorrendo o pagamento 

voluntário no prazo aludido, incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre o 

valor do débito, bem como honorários advocatícios arbitrados no mesmo 

patamar.

Não efetuado o pagamento voluntário tempestivamente, certifique-se e 

façam os autos conclusos para análise do pedido de penhora online.

 Determino a remessa dos autos ao Cartório Distribuidor para conversão 

da ação para cumprimento de sentença, bem como seja certificado a 

eventual existência de custas pendentes.

 Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Terra Nova do Norte/MT, 12 de dezembro de 2017.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 56949 Nr: 1245-80.2015.811.0085

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Norte Mato-Grossense

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO CEZAR LARA, ANA CAROLINA DE 

OLIVEIRA SIQUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ FRANCISCO 

PASCOALÃO - OAB:OAB/MT 16500-B

 Autos n° 1245-80.2015.811.0085 (Código 56949)

Exequente: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados 

Norte Mato-Grossense

Executado: Paulo Cezar Lara e Ana Carolina de Oliveira Siqueira

 Vistos.

CUMPRA-SE a decisão dos autos em apenso (n.º 1137-80.2017.811.0085 

– Código: 62205).

Às providências.

Terra Nova do Norte/MT, 12 de dezembro de 2017.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 60981 Nr: 420-68.2017.811.0085

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: DMDC, DMC

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO MAGALHAES FERRARI 

- OAB:13985-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 420-68.2017.811.0085 (Código 60981)

Requerente: Diego Morais de Carvalho e Danúbia Morais Carvalho

Vistos.

Processe-se em segredo de justiça, conforme determina o artigo 189, 

inciso II, do Código de Processo Civil.

Verifica-se que estão preenchidos os requisitos do artigo 319 do Código 

de Processo Civil, assim como foi observada a determinação posta no 

artigo 320 do mesmo diploma legal.

Desta forma, não sendo o caso de aplicação do disposto no artigo 330 do 

Código de Processo Civil, com fundamento no disposto no artigo 334 do 

mesmo codex, RECEBO a petição inicial.

Antes de deliberar sobre a tutela antecipada, DETERMINO vistas dos autos 

ao Ministério Público do Estado de Mato Grosso para manifestação.

Em seguida, conclusos para deliberação.

Cumpra-se.

Às providências.

Terra Nova do Norte/MT, 11 de dezembro de 2017.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 61542 Nr: 748-95.2017.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE LOPES, FLORISDETE DIAS LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ONOFRE JOSE NOGUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL WINTER - OAB:11470

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 De proêmio, DETERMINO que a parte autora recolha, no prazo de 30 

(trinta) dias, as custas conforme determinado às fls. 96/97-v, procedendo 

o recolhimento parcelado no limiete de 06 (seis) parcelas, na forma do 

artigo 468, §6º e §7º, da CNGC, devendo apresentar a primeira parcela no 

prazo acima citado, sob pena de extinção da demanda.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 62346 Nr: 1211-37.2017.811.0085

 AÇÃO: Alvará Judicial->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSELI LEMES DA ROSA RODRIGUES, KARINE ROSA 

RODRIGUES, JAYNE ROSA RODRIGUES, DANIELA DA ROSA RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Norte Mato-Grossense

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIO BUENO PEDROZA - 

OAB:OAB/MT 21.797, LUIZ CARLOS BOFI - OAB:OAB/PR 30.515

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1211-37.2017.811.0085 (Código 62346)

Requerente: Roseli Lemes da Rosa Rodrigues e outros.

Requerido: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados 

Norte Mato-Grossense

Vistos.

Cuida-se de “AÇÃO DE ALVARÁ JUDICIAL” proposta por Roseli Lemes da 

Rosa Rodrigues, Karine Rosa Rodrigues, Jayne Rosa Rodrigues e Daniela 

da Rosa Rodrigues, todos devidamente qualificados nos autos.

 Vieram-me os autos conclusos.

(I) De pronto, RECEBO a inicial, uma vez que estão presentes os requisitos 

dos artigos 319 e 320 ambos do Novo Código de Processo Civil.

(II) DEFIRO os benefícios da justiça gratuita, revogando-os a qualquer 

tempo caso inverídica a afirmação de hipossuficiência.

(III) OFICIE-SE a Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados 

Norte Mato-Grossense para que informe aos autos acerca de eventuais 

valores disponíveis em nome do de cujus Jandir Rodrigues na conta 

bancária elencada na exordial.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Após, CONCLUSOS.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Terra Nova do Norte/MT, 11 de dezembro de 2017.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 61980 Nr: 998-31.2017.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OLIMPIO MASSAIA, LIRI TEREZINHA WELTER MASSAIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APARECIDO MARQUES DE SOUZA, PAULO 

HENRIQUE PASCOAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JÚLIA TEREZA PEREIRA LEITE - 

OAB:OAB/MT 6528-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Com efeito, ante a impossibilidade de concessão de liminar para 

reintegração de posse, concluo inadequada a designação de audiência de 

justificação, o que não impede, no entanto, a designação de audiência de 

conciliação.Designe-se audiência de conciliação, conforme pauta do 

conciliador. Cite-se os requerentes, com a faculdade do artigo 212, § 2º, 

do Código de Processo Civil, para que compareça à audiência designada, 

acompanhado de advogado, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, 

bem como para apresentar contestação, no prazo previsto no artigo 

335.Havendo desinteresse pelo réu na realização da audiência, deverá 

peticionar com 10 (dez) dias de antecedência, a contar da data da 

audiência (CPC §5º do artigo 334). Consigne-se no mandado que, o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

é considerado ato atentatória à dignidade da justiça e será aplicada multa, 

nos termos do art. 334, §8º do CPC, ainda, que não sendo contestada a 

ação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo 

Autor (CPC art. 344).Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas 

de estilo.Terra Nova do Norte/MT, 12 de dezembro de 2017.Jean Paulo 

Leão RufinoJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 62222 Nr: 1146-42.2017.811.0085

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TERRA NOVA DO NORTE - MT, VALTER 

KUHN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE ALENCAR DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 16037

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1146-42.2017.811.0085 (Código 62222)

Requerente: Município de Terra Nova do Norte/MT

Requerido: Estado de Mato Grosso

Vistos.

Cuida-se de “Ação Anulatória de Processo Administrativo c/c Pedido 

Liminar” proposta por Município de Terra Nova do Norte/MT, devidamente 

representada através de seu representante legal Valter Kuhn, em 

desfavor de Estado de Mato Grosso, todos devidamente qualificados nos 

autos.

Narra a parte autora, em síntese, que fora aplicado auto de infração n.º 

134792 ao município, cominados com o auto de inspeção de n.º 162805 e 

notificação n.º 130733, ocorrências estas datadas no exercício de 2012.

 Aduz ainda que o município em tese teria permitido a queima de resíduos 

sólidos (lixo), causando poluição, por operar um “lixão” municipal sem 

licença do órgão ambiental competente, razão pela qual, aplicou-se multa 

de R$ 100.000,00 (cem mil reais), em vistoria ao Aterro Sanitário de Terra 

Nova do Norte/MT em 02/07/2012.

Requer o deferimento da tutela provisória de urgência ante a presença 

dos requisitos e pressupostos para sua concessão, existindo 

verossimilhança das alegações, além do fundado receio de dano 

irreparável ou de difícil reparação, mormente no tocante a iminência do 

requerente não pode receber verbas de convênios federais e estaduais, 

caso esteja com o CNPJ negativado.

A inicial veio instruída com os documentos de fls. 21/55.

Pois bem.

De pronto, em que pese a nova sistemática trazida pelo Novo Código de 

Processo Civil de 2015, deixo de designar sessão de tentativa de 

mediação/conciliação no presente feito nos termos do art. 334 do CPC, em 

razão de se configurar como uma fase onerosa e desnecessária no 

tocante das causas relacionadas à Fazenda Pública Estadual e suas 

Autarquias, devido ao prolongamento excessivo do processo, opondo-se 

à eficácia do novo diploma processual civil.

RECEBO a inicial, uma vez que estão presentes os requisitos dos artigos 

319 e 320 do Código de Processo Civil.

 Os efeitos da pretendida antecipação são regidos pelo disposto no artigo 

300 do NCPC, que deverá ser concedida toda vez que, cumulativamente, 

ocorrer: (a) relevância do fundamento em que se baseia o pedido (fumus 

boni iuris); (b) justificado receio de ineficácia do provimento final 

(periculum in mora).

Assim, em que pesem as argumentações constantes na exordial, nota-se 

que a pretensão da parte autora está desamparada dos pressupostos 

autorizadores da concessão da tutela antecipada neste estágio 

processual, ao passo que relativamente aos danos advindos da prática 

apurada, estes são inequívocos em detrimento ao meio ambiente e à 

saúde da população.

 Pertinente anotar a clássica lição de que “ao Poder Judiciário é vedado 

apreciar, no exercício do controle jurisdicional, o mérito dos atos 

administrativos. Cabe-lhe examiná-los, tão-somente, sob o prisma da 

legalidade. Esse é o limite do controle, quanto á extensão”. (M. Seabra 

Fagundes. O controle dos atos administrativos pelo Poder Judiciário. 6º ed. 

São Paulo: Saraiva, p. 126/127).

Destarte, não cabe ao Poder Judiciário valorar a cognição levada a efeito 

no processo administrativo nos moldes pretendidos pela autora, haja vista 

que não é instância revisora ou recursal das decisões proferidas naquela 

seara.

 Afinal, conjunto probatório até então produzido não é suficiente para o 

deferimento da tutela almejada, não fornecendo elementos suficientes 

para convencer este juízo quanto às alegações esposadas na inicial.

Diante do exposto, INDEFIRO a tutela antecipada.

CITE-SE a Autarquia-ré para, no prazo legal, responder os termos da 

inicial.

INTIMEM-SE.

CUMPRA-SE.

Terra Nova do Norte/MT, 11 de dezembro de 2017.
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Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 62351 Nr: 1217-44.2017.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDRÉA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELIO PEREIRA DE SOUZA - 

OAB:OAB/MT Nº 13911, RODRIGO GUIMARÃES COLUCCI - 

OAB:21671/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1217-44.2017.811.0085 (Código 62351)

Requerente: Andréa dos Santos

Requerido: Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A

Vistos.

Perfilhando detidamente os autos, verificam-se defeitos e irregularidades 

nos termos da inicial, visto que não há comprovação documental quanto à 

residência da autora.

Assim, INTIME-SE o(a) douto(a) causídico(a) para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, emendar ou a complementar a petição inicial nos termos do art. 321 

do NCPC.

Após, CONCLUSOS.

CUMPRA-SE.

 Terra Nova do Norte/MT, 11 de dezembro de 2017.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 62646 Nr: 1468-62.2017.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ORÁCIO ALVES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AYMORÉ CRÉDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO S/A, BANCO SANTANDER S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857/MT, Dawison Joreu da Silva - OAB:23407-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.1468-62.2017.811.0085 (Código 62646)

Requerente: Orácio Alves de Souza

Requerido: Aymoré Crédito Financiaento e Investimento S/A e Banco 

Santander S/A

Vistos.

Conforme se observa do pedido inicial, o autor, ao argumento de não 

possuir condições financeiras para arcar com as custas processuais, 

pleiteou assistência judiciária gratuita, pedido que passo a analisar.

É sabido que os benefícios da assistência judiciária não devem ser 

concedidos de forma generalizada, sem qualquer embasamento fático. 

Ainda que a lei preveja apenas a afirmação nos autos da hipossuficiência 

pela pessoa natural, se os elementos do caderno processual evidenciam a 

falta dos pressupostos legais cabe ao juiz determinar a comprovação do 

que alega a parte requerente, à luz do artigo 99, §2º, do NCPC.

Isto posto, INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

comprovar nos autos a miserabilidade alegada, ou, não havendo 

comprovação de hipossuficiência, procedam ao recolhimento de custas, 

sob pena de ser cancelada a distribuição do feito (NCPC §2º do art. 99 e 

art. 290).

Às providências.

Terra Nova do Norte/MT, 13 de dezembro de 2017.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 62631 Nr: 1457-33.2017.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LO AY ADNAN MAHMOUD ABU AL RUB - ME, LO AY 

ADNAN MAHMOUD ABHU ABBUL RUB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS BOFI - 

OAB:OAB/PR 30.515

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 1457-33.2017.811.0085 (Código 62631)

Requerente: Lo Ay Adnan Mahmoud Abu Al Rub – ME

Representante: Lo Ay Adnan Mahmoud Abhu Abbul Rub

Requerido: Banco Bradesco S/A

Vistos.

Perfilhando detidamente os autos, verificam-se defeitos e irregularidades 

nos termos da inicial, visto que não há aportado aos autos os documentos 

pessoais da parte autora, bem como não há documento equivalente à 

comprovação da residência da parte demandante.

Assim, INTIME-SE o(a) douto(a) causídico(a) para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, emendar ou a complementar a petição inicial nos termos do art. 321 

do NCPC.

Após, CONCLUSOS.

CUMPRA-SE.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

Terra Nova do Norte/MT, 13 de dezembro de 2017.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 51032 Nr: 966-02.2012.811.0085

 AÇÃO: Adoção c/c Destituição do Poder Familiar->Processo de 

Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: DF, JWF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SC, MSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE ALENCAR DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 16037

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARISA TEREZINHA VESZ - 

OAB:4987-B/MT

 Processo n° 966-02.2012.811.0085 (Código 51032)

 Vistos.

Considerando o r. acórdão de fls. 120/124, designo o dia 20/02/2018, às 

16:30 horas, para audiência de oitiva do adolescente.

Ciência ao representante ministerial.

Intimem-se.

Terra Nova do Norte/MT, 11 de dezembro de 2017.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 59397 Nr: 1072-22.2016.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEANDRO FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEDSTS INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELIO PEREIRA DE SOUZA - 

OAB:OAB/MT Nº 13911, RODRIGO GUIMARÃES COLUCCI - 

OAB:21671/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FREDERICO RICARDO DE 

RIBEIRO E LOURENCO - OAB:29134, WILSON JOSÉ ANDERSEN BALLÃO 

- OAB:OAB/PR 8.351

 Autos n° 1072-22.2016.811.0085 (Código 59397)

Requerente: Leandro Ferreira da Silva

Requerido: Teledsts Informações e Tecnologia S/A

Vistos.

Intimem-se as partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, indiquem as 

provas que pretendem produzir, especificando, de forma fundamentada, a 

sua necessidade.

Após, conclusos para deliberação.

Às providências.

Terra Nova do Norte/MT, 13 de dezembro de 2017.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 60296 Nr: 79-42.2017.811.0085

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Norte Mato-Grossense

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE FRANKLIN 

CARDOSO - OAB:13.779-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT

 Processo nº: 79-42.2017.811.0085 (Código 60296)

Embargante: Antonio da Silva

 Embargada: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão e Associados 

Norte Mato-Grossense

Vistos.

RECEBO os embargos, eis que presentes os requisitos.

De proêmio, intime-se a parte embargada para que a mesma manifeste-se 

o interesse na tentativa de conciliação, caso infrutífero, nos termos do art. 

920, inc. I, do NCPC, INTIME-SE, na pessoa de seu advogado, para 

impugnar os embargos no prazo de 15 (quinze dias), sob pena de, não o 

fazendo, serem considerados verdadeiros os fatos narrados na inicial.

Caso apresentada a impugnação, INTIME-SE a embargante para se 

manifestar no prazo de 15 (quinze) dias, podendo a mesma corrigir 

eventual irregularidade ou vício sanável no prazo de 30 (trinta) dias, nos 

termos do art. 352 do NCPC.

Após, INTIMEM-SE as partes para especificarem as provas que pretendem 

produzir, nos termos do art. 370 do NCPC, justificando-as, sob pena de 

indeferimento.

De tudo cumprido e certificado, CONCLUSOS para sentença ou 

designação de audiência de instrução, nos termos do art. 920, inc. II, do 

NCPC.

É cediço, em regra que, os embargos à execução não suspendem o curso 

da execução, consoante texto legal do art. 919 do NCPC. Contudo, é 

possível a atribuição do almejado efeito quando demonstrado que o 

prosseguimento do processo executivo, manifestamente, possa causar ao 

executado grave dano de difícil ou incerta reparação, e desde que a 

execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficiente 

nos moldes do art. 919, § 1º, do NCPC, sendo assim, pela redação do 

aludido dispositivo, os elementos acima mencionados devem estar 

presentes para que se atribua efeito suspensivo aos embargos.

Nesta senda, SUSPENDO o curso da execução (Autos n. 

908-57.2016.811.0085 – Código Apolo: 59021), até o final deslinde desta 

ação, devendo a Secretaria de Vara CERTIFICAR nestes e naqueles 

autos.

Cumpra-se.

Às providências.

Terra Nova do Norte/MT, 12 de dezembro de 2017.

Jean Paulo Leão Rufino

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 52974 Nr: 1369-34.2013.811.0085

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAURO BET, EMA BRUSCO BET

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILDÉCIO GARCIA, FÁTIMA REGINA 

CONCEIÇÃO GARCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAQUIM PEREIRA DA SILVA - 

OAB:3036-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que neste ato passo a intimar a parte autora, nos 

moldes determinados às fls. 53: "INTIME-SE a parte autora Lauro Bet para 

que aporte aos autos seus documentos de identificação, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção, tendo em vista o não cumprimento da 

r. determinação de fl. 50. "

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 62297 Nr: 1182-84.2017.811.0085

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ENILSON ALVES SIQUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Norte Mato-Grossense

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADILSON JOSÉ TROMBETTA - 

OAB:11.419/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O

 Processo nº 1182-84.2017.811.0085 (Código 62297)

Embargante: Enilson Alves Siqueira

 Embargado: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados 

Norte Mato-Grossense

Vistos.

RECEBO os embargos, eis que presentes os requisitos.

No mais, tendo em vista a impugnação aportada às fls. 10/23, INTIME-SE a 

embargante para se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias, podendo a 

mesma corrigir eventual irregularidade ou vício sanável no prazo de 30 

(trinta) dias, nos termos do art. 352 do NCPC.

Após, INTIMEM-SE as partes para especificarem as provas que pretendem 

produzir, nos termos do art. 370 do NCPC, justificando-as, sob pena de 

indeferimento.

De tudo cumprido e certificado, CONCLUSOS para sentença ou 

designação de audiência de instrução, nos termos do art. 920, inc. II, do 

NCPC.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Terra Nova do Norte/MT, 11 de dezembro de 2017.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 61507 Nr: 734-14.2017.811.0085

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LÚCIO BIASI, ADILSON BIASI

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA RITA DA SILVA MARAFON - 

OAB:12275

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 734-14.2017.811.0085 (Código 61507)

Requerente: Lúcio Biasi

Requerido: Adilson Biasi

Vistos.

Considerando a cota ministerial de fl. 30, INTIME-SE a parte autora para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, aporte aos autos documento hábil que 

indique o consentimento da Senhora Lucila Biasi quanto a transferência do 

bem descrito na exordial, sob pena de extinção.

Após, devidamente aportado e certificado, dê-se vistas dos autos ao MPE.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Terra Nova do Norte/MT, 12 de dezembro de 2017.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA nº 52/2017

O Exmo. Sr. Dr. Elmo Lamoia de Moraes, Juiz Substituto e Diretor do Foro 

designado para jurisdicionar a Comarca de Vila Bela da Santíssima 

Trindade, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais;

CONSIDERANDO o Provimento nº 15/2017-CM, que dispõe sobre a 

implantação da Central de Arrecadação e Arquivamento nas Comarcas do 

Estado de Mato Grosso;

CONSIDERANDO a Portaria nº 43/2017 que implantou nesta Comarca a 

Central de Arrecadação Arquivamento nos termos do Provimento nº 

12/2017-CGJ e a orientação do oficio Circular nº 322/2017-CSC-CGJ;

 RESOLVE:

Artigo 1º. Designar o servidor AMARILTON RODRIGUES DA CRUZ, 
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matricula 23816, Gestor Geral, para responder pela Central de 

Arrecadação e Arquivamento.

Artigo 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Publique-se. Registre-se e cumpra-se, remetendo-se copia ao 

Departamento de Recursos Humanos do Egrégio Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso e Eg. Corregedoria-Geral de Justiça do Estado de Mato 

Grosso.

Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, 15 de dezembro de 2017.

Elmo Lamoia de Moraes

Juiz Substituto e Diretor do Fórum

 

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 62559 Nr: 1292-10.2017.811.0077

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Itaú S/A, Juizo de Direito da 10ª Vara Cível da 

Comarca de Goiania-GO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agropecuária Florêncio Bonito S.A., Zigomar 

Ferreira Franco, Liliana Queiroz Ferreira Franco, Juizo da Vara Única de 

Vila Bela da Santíssima Trindade-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:6171/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº. 56/2007-CGJ, 

impulsiono o presente feito a fim de abrir vistas a parte autora para, no 

prazo legal, Efetuar depósito de diligência conforme mapa do Oficial 

(abaixo), em conformidade à ordem de serviço nº 01/2008 deste juízo.

RESUMO DA DILIGÊNCIA

FINALIDADE: Efetuar localização e avaliação do bem indicado na carta 

precatória, conforme determinação.

LOCAL DA DILIGÊNCIA: Gleba Ricardo Franco – zona rural, neste 

município e comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade-MT.

VALOR DAS DILIGÊNCIAS

R$ 450,00 (Quatrocentos e cinquenta reais) – Uma diligencia.

Nº PORTARIA QUE AUTORIZA COBRANÇA: 02/2003 e 11/2007. 

ALTERADA PELA DE Nº 013/2013.

 EMISSÃO DE GUIA PARA RECOLHIMENTO DE DILIGENCIA: 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 62815 Nr: 1375-26.2017.811.0077

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz Carlos Ribeiro Lemos de Melo, Antonieta Beraldo 

Lemos de Melo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jair de Souza, Deusino Cardoso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Miguel de Arruda 

Pelissari - OAB:15.112/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº. 56/2007-CGJ, 

impulsiono o presente feito a fim de abrir vistas a parte autora para, no 

prazo legal, efetuar depósito de diligência conforme mapa do Oficial 

(abaixo), em conformidade à ordem de serviço nº 01/2008 deste juízo.

RESUMO DA DILIGÊNCIA

FINALIDADE: Cumprimento de liminar de reintegração de posse, conforme 

determinação.

LOCAL DA DILIGÊNCIA: Zona Rural, neste município e comarca de Vila 

Bela da Santíssima Trindade-MT.

VALOR DAS DILIGÊNCIAS

R$ 425,00 (Quatrocentos e vinte e cinco reais) – Uma diligencia.

Nº PORTARIA QUE AUTORIZA COBRANÇA: 02/2003 e 11/2007. 

ALTERADA PELA DE Nº 013/2013.

 EMISSÃO DE GUIA PARA RECOLHIMENTO DE DILIGENCIA: 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 52708 Nr: 864-67.2013.811.0077

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Durce Fernandes de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Edmir Januário Bispo de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Graciele Cristina Romero 

Munhoz - OAB:20.748-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 A Decisão de fls. 213 determinou que o herdeiro Edenildo fosse intimado 

do esboço do formal de partilha de fls. 182/193 por intermédio de seu 

advogado constituído (via DJE), contudo, depreende-se dos autos que a 

intimação publicada no DJE n° 10145 não cumpriu tal finalidade, sendo 

assim, nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono o presente feito com a finalidade de abrir-se vistas a(o) patrono 

da parte em questão para manifestar-se, no prazo de cinco dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 51652 Nr: 1493-75.2012.811.0077

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mario Marcio de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes Júlio Tomaz - 

Procurador do Estado - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Após consulta aos sistemas informatizados:

 BACENJUD

Não foi bloqueada qualquer quantia.

 INFOJUD

Não há informações sobre bens (inexiste Declaração de Operações 

Imobiliárias desde a distribuição da ação; e a parte executada não 

apresentou Declaração de Bens e Direitos nos últimos três exercícios).

 RENAJUD

Não há veículo registrado em nome da parte executada.

Em virtude do resultado:

Diante da informação de que a parte executada não possui bens 

penhoráveis, SUSPENDO A EXECUÇÃO FISCAL pelo prazo de um ano, a 

contar desta data, suspensa a prescrição, com fundamento no art. 40 da 

Lei 6.830/80, intimando-se a Fazenda Pública acerca desta decisão.

Agende-se um aviso no Sistema Apolo.

Decorrido o prazo acima sem movimentação, desde logo ordeno o 

arquivamento do processo, sem baixa no distribuidor, retomando o curso 

do prazo prescricional, independente de despacho judicial.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 51882 Nr: 47-03.2013.811.0077

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Loth Benith Vieira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes Júlio Tomaz - 

Procurador do Estado - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Após consulta aos sistemas informatizados:

 BACENJUD

Foi bloqueada quantia relativamente irrisória, quando comparada com o 

valor da execução, e/ou que seria totalmente absorvida pelo pagamento 

das custas da execução, razão pela qual foi determinado seu 

desbloqueio, com fundamento no art. 836 do CPC.

 INFOJUD

As informações disponibilizadas pela Receita Federal foram arquivadas 

nesta Secretaria, em pasta própria, onde permanecerão por seis meses 

até serem destruídas, sem necessidade de certificação nos autos.

 RENAJUD

Foi constatada a existência de veículo registrado em nome da parte 
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executada (VW/GOL 1000, PLACA BZU7167), e foi lançada restrição para 

circulação, com fundamento no art. 139, IV, do Código de Processo Civil, 

de forma a assegurar o cumprimento da ordem judicial. Com fundamento 

no art. 845, §1º, do CPC, declaro que o “Comprovante de Inclusão de 

Restrição Veicular” do RENAJUD serve como termo de penhora, tendo 

como valor da avaliação o constante da Tabela FIPE desta data, 

desnecessária a avaliação in loco do bem (art. 871, IV, do CPC), e nomeio 

o executado como depositário, independentemente de compromisso. 

Intime-se o executado da penhora realizada.

Em virtude do resultado:

Intime-se a parte executada sobre a penhora realizada, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 23912 Nr: 513-41.2006.811.0077

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jorge Adorno

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flávia Beatriz C. da Costa de S. 

Soares - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Após consulta aos sistemas informatizados:

 BACENJUD

Foi bloqueada quantia relativamente irrisória, quando comparada com o 

valor da execução, e/ou que seria totalmente absorvida pelo pagamento 

das custas da execução, razão pela qual foi determinado seu 

desbloqueio, com fundamento no art. 836 do CPC.

 INFOJUD

Não há informações sobre bens (inexiste Declaração de Operações 

Imobiliárias desde a distribuição da ação; e a parte executada não 

apresentou Declaração de Bens e Direitos nos últimos três exercícios).

 RENAJUD

Não há veículo registrado em nome da parte executada.

Em virtude do resultado:

 Intime-se a parte autora para requerer o que de direito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 50275 Nr: 79-42.2012.811.0077

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IBAMA- Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos 

Recursos Naturais Renováveis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mario Sergio Felix

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciana Laura C. Costa 

Dias-Procuradora Federal - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Após consulta aos sistemas informatizados:

BACENJUD

Foi bloqueada quantia relativamente irrisória, quando comparada com o 

valor da execução, e/ou que seria totalmente absorvida pelo pagamento 

das custas da execução, razão pela qual foi determinado seu 

desbloqueio, com fundamento no art. 836 do CPC.

INFOJUD

Não há informações sobre bens (inexiste Declaração de Operações 

Imobiliárias desde a distribuição da ação; e/ou a parte executada não 

apresentou Declaração de Bens e Direitos nos últimos três exercícios).

 RENAJUD

Não há veículo registrado em nome da parte executada.

Em virtude do resultado:

Diante da informação de que a parte executada não possui bens 

penhoráveis, SUSPENDO A EXECUÇÃO FISCAL pelo prazo de um ano, a 

contar desta data, suspensa a prescrição, com fundamento no art. 40 da 

Lei 6.830/80, intimando-se a Fazenda Pública acerca desta decisão.

Agende-se um aviso no Sistema Apolo.

Decorrido o prazo acima sem movimentação, desde logo ordeno o 

arquivamento do processo, sem baixa no distribuidor, retomando o curso 

do prazo prescricional, independente de despacho judicial.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 51211 Nr: 1042-50.2012.811.0077

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO PAULO DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes Júlio Tomaz - 

Procurador do Estado - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Após consulta aos sistemas informatizados:

 BACENJUD

Foi bloqueada quantia relativamente irrisória, quando comparada com o 

valor da execução, e/ou que seria totalmente absorvida pelo pagamento 

das custas da execução, razão pela qual foi determinado seu 

desbloqueio, com fundamento no art. 836 do CPC.

 INFOJUD

Não há informações sobre bens (inexiste Declaração de Operações 

Imobiliárias desde a distribuição da ação; e a parte executada não 

apresentou Declaração de Bens e Direitos nos últimos três exercícios).

 RENAJUD

Não há veículo registrado em nome da parte executada.

Em virtude do resultado:

Diante da informação de que a parte executada não possui bens 

penhoráveis, SUSPENDO A EXECUÇÃO FISCAL pelo prazo de um ano, a 

contar desta data, suspensa a prescrição, com fundamento no art. 40 da 

Lei 6.830/80, intimando-se a Fazenda Pública acerca desta decisão.

Agende-se um aviso no Sistema Apolo.

Decorrido o prazo acima sem movimentação, desde logo ordeno o 

arquivamento do processo, sem baixa no distribuidor, retomando o curso 

do prazo prescricional, independente de despacho judicial.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 53594 Nr: 347-28.2014.811.0077

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Isac da Rocha Araújo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes Júlio Tomaz - 

Procurador do Estado - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Após consulta aos sistemas informatizados:

 BACENJUD

Não foi bloqueada qualquer quantia.

 INFOJUD

Não há informações sobre bens (inexiste Declaração de Operações 

Imobiliárias desde a distribuição da ação; e a parte executada não 

apresentou Declaração de Bens e Direitos nos últimos três exercícios).

 RENAJUD

Não há veículo registrado em nome da parte executada.

Em virtude do resultado:

Diante da informação de que a parte executada não possui bens 

penhoráveis, SUSPENDO A EXECUÇÃO FISCAL pelo prazo de um ano, a 

contar desta data, suspensa a prescrição, com fundamento no art. 40 da 

Lei 6.830/80, intimando-se a Fazenda Pública acerca desta decisão.

Agende-se um aviso no Sistema Apolo.

Decorrido o prazo acima sem movimentação, desde logo ordeno o 

arquivamento do processo, sem baixa no distribuidor, retomando o curso 

do prazo prescricional, independente de despacho judicial.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 27242 Nr: 1251-58.2008.811.0077

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sandra Regina Brito Drogaria

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow 

Júnior-Procurador do Estado - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Após consulta aos sistemas informatizados:

 BACENJUD
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Não foi bloqueada qualquer quantia.

 INFOJUD

Não há informações sobre bens (inexiste Declaração de Operações 

Imobiliárias desde a distribuição da ação; e a parte executada não 

apresentou Declaração de Bens e Direitos nos últimos três exercícios).

 RENAJUD

Foi constatada a existência de veículo registrado em nome da parte 

executada, e foi lançada restrição para circulação, com fundamento no 

art. 139, IV, do Código de Processo Civil, de forma a assegurar o 

cumprimento da ordem judicial. Todavia, sobre ele recai o gravame da 

alienação fiduciária, razão pela qual indefiro o pedido de penhora do 

automóvel, tendo em vista que a propriedade do veículo é do agente 

financeiro, ressaltando a possibilidade de que a constrição recaia sobre 

os direitos do(a) executado(a) no respectivo contrato, mediante 

requerimento do(a) credor(a).

Em virtude do resultado:

Diante da informação de que a parte executada não possui bens 

penhoráveis, SUSPENDO A EXECUÇÃO FISCAL pelo prazo de um ano, a 

contar desta data, suspensa a prescrição, com fundamento no art. 40 da 

Lei 6.830/80, intimando-se a Fazenda Pública acerca desta decisão.

Agende-se um aviso no Sistema Apolo.

Decorrido o prazo acima sem movimentação, desde logo ordeno o 

arquivamento do processo, sem baixa no distribuidor, retomando o curso 

do prazo prescricional, independente de despacho judicial.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 31465 Nr: 765-68.2011.811.0077

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A União - Fazenda Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jorge Adorno

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heidgger da 

Silva - Procuradora - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Cesar Lopes Piva 

- OAB:9715-B

 Vistos, etc.

Intime-se pessoalmente a exequente para que se manifeste em 05 (cinco) 

dias, sob pena de extinção, com fulcro no art. 485, II, § 1° do CPC.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 50733 Nr: 552-28.2012.811.0077

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Manoel Januario de Santana

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes Júlio Tomaz - 

Procurador do Estado - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Após consulta aos sistemas informatizados:

 BACENJUD

Não foi bloqueada qualquer quantia.

 INFOJUD

Não há informações sobre bens (inexiste Declaração de Operações 

Imobiliárias desde a distribuição da ação; e a parte executada não 

apresentou Declaração de Bens e Direitos nos últimos três exercícios).

 RENAJUD

Não há veículo registrado em nome da parte executada.

Em virtude do resultado:

Diante da informação de que a parte executada não possui bens 

penhoráveis, SUSPENDO A EXECUÇÃO FISCAL pelo prazo de um ano, a 

contar desta data, suspensa a prescrição, com fundamento no art. 40 da 

Lei 6.830/80, intimando-se a Fazenda Pública acerca desta decisão.

Agende-se um aviso no Sistema Apolo.

Decorrido o prazo acima sem movimentação, desde logo ordeno o 

arquivamento do processo, sem baixa no distribuidor, retomando o curso 

do prazo prescricional, independente de despacho judicial.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 50734 Nr: 553-13.2012.811.0077

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ivair Ferreira Coelho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes Júlio Tomaz - 

Procurador do Estado - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Após consulta aos sistemas informatizados:

 BACENJUD

Foi penhorada/arrestada quantia equivalente a parte do débito, cuja 

transferência foi determinada para conta judicial remunerada, consoante 

se extrai do recibo de protocolamento de ordens judiciais em anexo, que 

vale como termo de penhora/arresto.

 INFOJUD

Não há informações sobre bens (inexiste Declaração de Operações 

Imobiliárias desde a distribuição da ação; e a parte executada não 

apresentou Declaração de Bens e Direitos nos últimos três exercícios).

 RENAJUD

Não há veículo registrado em nome da parte executada.

Em virtude do resultado:

Intime-se a parte autora para requerer o que de direito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 50741 Nr: 560-05.2012.811.0077

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joel Ferreira dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes Júlio Tomaz - 

Procurador do Estado - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Após consulta aos sistemas informatizados:

 BACENJUD

Foi bloqueada quantia relativamente irrisória, quando comparada com o 

valor da execução, e/ou que seria totalmente absorvida pelo pagamento 

das custas da execução, razão pela qual foi determinado seu 

desbloqueio, com fundamento no art. 836 do CPC.

 INFOJUD

Não há informações sobre bens (inexiste Declaração de Operações 

Imobiliárias desde a distribuição da ação; e a parte executada não 

apresentou Declaração de Bens e Direitos nos últimos três exercícios).

 RENAJUD

Não há veículo registrado em nome da parte executada.

Em virtude do resultado:

Diante da informação de que a parte executada não possui bens 

penhoráveis, SUSPENDO A EXECUÇÃO FISCAL pelo prazo de um ano, a 

contar desta data, suspensa a prescrição, com fundamento no art. 40 da 

Lei 6.830/80, intimando-se a Fazenda Pública acerca desta decisão.

Agende-se um aviso no Sistema Apolo.

Decorrido o prazo acima sem movimentação, desde logo ordeno o 

arquivamento do processo, sem baixa no distribuidor, retomando o curso 

do prazo prescricional, independente de despacho judicial.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 51920 Nr: 91-22.2013.811.0077

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Raimundo de Assunção

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes Júlio Tomaz - 

Procurador do Estado - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Após consulta aos sistemas informatizados:

 BACENJUD

Não foi bloqueada qualquer quantia.

 INFOJUD

Não há informações sobre bens (inexiste Declaração de Operações 

Imobiliárias desde a distribuição da ação; e a parte executada não 

apresentou Declaração de Bens e Direitos nos últimos três exercícios).

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1016018/12/2017 Página 610 de 613



 RENAJUD

Não há veículo registrado em nome da parte executada.

Em virtude do resultado:

Diante da informação de que a parte executada não possui bens 

penhoráveis, SUSPENDO A EXECUÇÃO FISCAL pelo prazo de um ano, a 

contar desta data, suspensa a prescrição, com fundamento no art. 40 da 

Lei 6.830/80, intimando-se a Fazenda Pública acerca desta decisão.

Agende-se um aviso no Sistema Apolo.

Decorrido o prazo acima sem movimentação, desde logo ordeno o 

arquivamento do processo, sem baixa no distribuidor, retomando o curso 

do prazo prescricional, independente de despacho judicial.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 54313 Nr: 876-47.2014.811.0077

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Vinicius da Cruz Mendes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROMÃO WILSON JUNIOR - 

OAB:11702

 [...]Outrossim, HOLOMOGO a desistência da testemunha de acusação 

UELTON SANTOS DA SILVA para que surtam seus efeitos legais.Por fim, 

determino a expedição de nova carta precatória ao juízo da comarca de 

Pontes e Lacerda/MT para inquirição das testemunha JULIANO SOUZA 

SANTOS, devendo a missiva ser instruída com o número de telefone de 

contato da irmã da referida testemunha, qual seja, (65)99999-0915. Após, 

com a juntada da missiva devidamente cumprida, desde já declaro 

encerrada a instrução e determino seja concedido vista dos autos ao 

Ministério Público e à defesa para que apresentem seus memoriais finais, 

no prazo igual e sucessivo de cinco dias.Solicite-se, com urgência, o 

cumprimento da referida carta precatória ao juízo da comarca de Pontes e 

Lacerda/MT, considerando que se trata de processo de réu 

preso.Intime-se. Notifique-se.Às providências, expedindo-se o necessário.

[...]

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 56732 Nr: 661-37.2015.811.0077

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cleunoir Gonçalves de Paula

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Graciele Cristina Romero 

Munhoz - OAB:20.748-O/MT

 Vistos, etc.

Dê-se vista dos autos à defesa para apresentar as contrarrazões ao 

recurso de agravo em execução interposto pelo Ministério Público à fl. 

119, após voltem os autos conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 4652 Nr: 432-97.2003.811.0077

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Everaldo Coelho de Brito

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Roberto Jonas de Macedo - 

OAB:3.565/MT

 Vistos, etc.

Após consulta aos sistemas informatizados:

 BACENJUD

Foi penhorada/arrestada quantia equivalente a parte do débito, cuja 

transferência foi determinada para conta judicial remunerada, consoante 

se extrai do recibo de protocolamento de ordens judiciais em anexo, que 

vale como termo de penhora/arresto.

 INFOJUD

Não há informações sobre bens (inexiste Declaração de Operações 

Imobiliárias desde a distribuição da ação; e a parte executada não 

apresentou Declaração de Bens e Direitos nos últimos três exercícios).

 RENAJUD

Não há veículo registrado em nome da parte executada.

Em virtude do resultado:

Intime-se a parte executada sobre a penhora realizada, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 18086 Nr: 709-16.2003.811.0077

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A União - Fazenda Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jorge Adorno

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador da Fazenda 

Nacional - OAB:6.361/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Cesar Lopes Piva 

- OAB:9715-B

 Vistos, etc.

Intime-se pessoalmente a exequente para que se manifeste em 05 (cinco) 

dias, sob pena de extinção, com fulcro no art. 485, II, § 1° do CPC.

Cumpra-se.

Juizado Especial Cível e Criminal

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010089-72.2013.8.11.0077

Parte(s) Polo Ativo:

S.E.A. SISTEMA DE ENSINO AVANCADO LTDA - EPP (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VALQUIRIA VITORINO DO NASCIMENTO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROBERVELTE BRAGA FRANCISCO OAB - MT0008834A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE SENTENÇA 

Numero do Processo: 8010089-72.2013.8.11.0077 REQUERENTE: S.E.A. 

SISTEMA DE ENSINO AVANCADO LTDA - EPP REQUERIDO: VALQUIRIA 

VITORINO DO NASCIMENTO Vistos, etc. A sentença dispensa relatório, 

consoante disposição do artigo 38, da Lei n. 9.099/95. A sentença anterior 

foi anulada pela Eg. Turma Recursal, afastando a revelia da ré. Não 

havendo provas a produzir em audiência, passo ao julgamento antecipado 

da lide, nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil. Decido. 

MÉRITO DA AÇÃO O Magistrado ao decidir, deve apreciar as provas, 

subministradas pelo que ordinariamente acontece, nos termos do disposto 

no art. 375, do Código de Processo Civil Brasileiro. Neste sentido é a 

doutrina: “O Juiz não pode desprezar as regras de experiência comum ao 

proferir a sentença. Vale dizer, o juiz deve valorizar e apreciar as provas 

dos autos, mas ao fazê-lo pode e deve servir-se da sua experiência e do 

que comumente acontece”. (JTA 121/391 – apud, Código de Processo Civil 

Theotônio Negrão, notas ao artigo 335). O Superior Tribunal de Justiça 

assevera ainda que “é entendimento assente de nossa jurisprudência que 

o órgão judicial, para expressar a sua convicção, não precisa aduzir 

comentários sobre todos os argumentos levantados pelas partes. Sua 

fundamentação pode ser sucinta, pronunciando-se acerca do motivo que, 

por si só, achou suficiente para a composição do litígio”. (STJ - 1ª Turma - 

AI 169.079- SP - Ag.Rg, - Rel. Min. José Delgado - DJU 17.8.1998). A 

pretensão da parte autora é a cobrança das mensalidades do período de 

dezembro de 2007 a novembro de 2008, no valor histórico de R$2.408,67 

(dois mil quatrocentos e oito reais e sessenta e sete centavos). Antes de 

tudo, cumpre esclarecer que a relação tratada nos autos é de consumo 

(prestação de serviços educacionais), devendo incidir ao caso todos os 

princípios e normas do Código de Defesa do Consumidor. A parte ré, em 

sua contestação, arguiu tão somente a prescrição, sustentando que todas 

as parcelas prescreveram antes de 23/10/2013, data da propositura da 

ação. Consoante art. 206, §5º, I, do Código Civil, prescreve em cinco anos 

a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento 

público ou particular, de forma que no caso dos autos, em que a presente 

ação foi distribuída em 23/10/2013, estão prescritas todas as parcelas 

vencidas antes de 23/10/2008. Logo, é forçoso reconhecer que apenas a 

mensalidade 2008/3-3, vencida em 10/11/2008, no valor de R$ 208,89, 

ainda não estava prescrita quando do ajuizamento da ação. Cumpre-me 

ressaltar que não há nos autos qualquer prova de interrupção do prazo 
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prescricional, mormente porque a parte autora deixou decorrer o prazo 

legal sem impugnar a contestação. Desse modo, não tendo a parte ré 

comprovado a quitação da mensalidade devida e não prescrita, a 

procedência parcial do pedido inicial é medida que se impõe. Ante o 

exposto, ACOLHO PARCIALMENTE A PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO para 

declarar prescritas todas as parcelas vencidas antes de 23/10/2008 e 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial formulado na 

presente AÇÃO DE COBRANÇA ajuizada por SEA SISTEMA DE ENSINO 

AVANÇADO LTDA EPP em desfavor de VALQUÍRIA VITORINO DO 

NASCIMENTO para condenar a ré a pagar à autora a quantia de R$ 208,89 

(duzentos e oito reais e oitenta e nove centavos), corrigida 

monetariamente pelo INPC e acrescida de juros de mora de 1% ao mês 

desde a data do vencimento (10/11/2008) até a data do efetivo 

pagamento, na forma da lei. E, em consequência, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. 

Sem custas e honorários neste grau de jurisdição. Defiro à parte ré os 

benefícios da justiça gratuita. P.R.I.C. Transitada em julgado sem 

manifestação das partes, ao arquivo, com baixa. Vila Bela da Santíssima 

Trindade, 23 de outubro de 2017. Elmo Lamoia de Moraes Juiz Substituto

Comarca de Vera

Vara Única

Edital

EDITAL DE INTIMAÇÃO DA LISTAGEM PRELIMINAR DOS JURADOS PARA 

O ANO DE 2018 - FAZ SABER, a todos quanto o presente Edital virem ou 

dele conhecimento tiverem, que, neste Juízo da Vara Única da Comarca de 

Vera, os cidadãos abaixo relacionados foram alistados para compor a lista 

geral definitiva de Jurados para o ano de 2018, nos termos do dos art. 425 

e art. 426, ambos do Código de Processo Penal, dos quais serão 

sorteados aqueles que figurarão como jurados e suplentes nas reuniões 

periódicas e extraordinárias do Tribunal do Júri.

* O Edital completo, encontra-se no Caderno de Anexos do Diário da 

Justiça Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexos

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 114952 Nr: 800-40.2017.811.0102

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA LEONEIDE OLIVEIRA BATISTA, Edna Evelin da 

Silva, NAYANE PAULA DA SILVA, NATANE PAULA SILVA, DIONES REGIA 

DE PAULA, DEIVEY RELLISON DE PAULA, JACIRA CONSTANCIA SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE ETELVINO PEREIRA DE PAULA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARLINDO JOSE VOGEL - 

OAB:5360/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do Advogado da parte Autora, para no prazo legal apresentar 

as primeiras declarações na forma determinada na decisão do dia 

05/05/2017, bem como manifestar-se em relação ao Ofício da Fazenda 

Nacional juntado em 31/10/2017.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 119468 Nr: 2662-46.2017.811.0102

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRACEL FREITAS MOREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO HENRIQUE DE 

AVELAR OLIVEIRA - OAB:OAB/MA 3.435

 INTIMAR O ADVOGADO DO RÉU, DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO 

DESIGNADA PARA O DIA 07 DE FEVEREIRO DE 2018, ÀS 17H20MIN, QUE 

SERÁ REALIZADA NESTE JUÍZO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 110289 Nr: 615-36.2016.811.0102

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUTO POSTO JORÉ LTDA., OLAVO VICENTE 

FRIEDRICH, MARIA LUCIRENE APARECIDA DE SOUZA FRIEDRICH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIAR 

SHCAIRA - OAB:20.495/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINA DEPINE DE 

OLIVEIRA - OAB:14125, SILVANO FRANCISCO DE OLIVEIRA - 

OAB:6280B

 Intimação do Advogado da parte Exequente, para no prazo legal 

manifestar-se em relação à petição juntada em 21/08/2017.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 110562 Nr: 675-09.2016.811.0102

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RENATO JOSE DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S.A., Telemonte Engenharia de 

Telecomunicações S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSIANE ALVES BARROS - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MIRANDA LIMA - 

OAB:13241-A/MT, ELADIO MIRANDA LIMA - OAB:13.242-A

 Intimação do Advogado da parte Requerida, para no prazo legal informar 

nos autos o atual endereço do denunciado à lide.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 116818 Nr: 1538-28.2017.811.0102

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WASHINGTON CAETANO DE SOUZA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JONATHAN WUTZKE, SIGUARDO WUTZKE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DARI LEOBET JUNIOR - 

OAB:21919/O, WESLEY DE ALMEIDA PEREIRA - OAB:MT 23.350

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILCENO CALEFFI - 

OAB:19.010, LILIANE ANDREA DO AMARAL DE PAULA - OAB:11543/B, 

RAFAEL BARION DE PAULA - OAB:11063-B, RODRIGO DE FREITAS 

SARTORI - OAB:15.884

 Intimação do Advogado da parte Exequente, para no prazo legal 

manifestar em relação à objeção de pré-executividade.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 119400 Nr: 2632-11.2017.811.0102

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ENIO GIRARDI, IVONE THOMÉ GIRARDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOACIR ZOCOLOTTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOUGLAS SILAS DE PADUA 

ALVES - OAB:19984/O, JOÃO MIGUEL MARCHETTI DO NASCIMENTO - 

OAB:20970/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o (a) Advogado(a) da parte autora, da designação da Audiência 

de conciliação para o dia 23 de FEVEREIRO de 2018, às 14h00min, neste 

Juízo, bem como para QUE PROVIDENCIE O COMPARECIMENTO DA 

AUTORA à audiência, conforme decisão proferida nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 113502 Nr: 154-30.2017.811.0102

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALMIR ROSONI E CIA LTDA, VALMIR ROSONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do Advogado da parte Exequente, acerca da certidão do oficial 

de justiça.
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ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE CHAPADA DOS GUIMARÃES 
 

 
PORTARIA Nº 101/2017/DF   

 
Marco Antonio Canavarros dos Santos Juiz de Direito Diretor do Foro da Comarca de Chapada 
dos Guimarães, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais e na forma da Lei, etc. 
CONSIDERANDO o Provimento nº 10/2016/CM que estabelece o plantão regional do primeiro 
grau de jurisdição do Poder Judiciário; 
 
RESOLVE: 
 
Art. 1° - Estabelecer a escala de plantão semanal dos Juízes e Gestores Judiciários para o mês de 
JANEIRO/2018, a saber 
 

 
 JUÍZES E GESTORES DA COMARCA  

 
DATA 
 

JUIZ GEST
OR 

8/1 (12h) 
a 
12/1 (19h) 

Dr. Leonísio Salles de Abreu 
Júnior 
(1ª  Vara Cível e Criminal ) 

Eliane Rosa Campos 
Rodrigues       

15/1 (12h) 
a 
19/1 (19h)  

Dr. Leonísio Salles de Abreu 
Júnior 
(2ª  Vara Cível e Criminal ) 

Edithe Benedita de 
Siqueira     

22/1 (12h)  
a 
26/1(19h) 

Dr. Leonísio Salles de Abreu 
Júnior 
(1ª  Vara Cível e Criminal ) 

Madalena de Moraes 
Savassa Neves       

29/1(12h) 
a  
31/1(19h) 

Dr.Marco Antonio Canavarros 
dos Santos 
(2ª  Vara Cível e Criminal ) 

Eliane Rosa Campos 
Rodrigues       

   
 
 

 
Art. 2º - Informar o telefone dos Assessores de Gabinete desta Comarca, a saber:  

 
JUÍZOS ASSESSOR

ES 

TELEF

ONE 

1ª Vara Cível e Criminal  Adriana Roberti 

 

Márcio Lima Pereira   

(65)99216-0733 

(65)99326-9776 

2ª Vara Cível e Criminal  Diego Henrique dos Santos 

Plazezwski 

Vinícius Freitas França 

(65)99630-6658 

(65)99811-7959 

Telefone do Plantão (65) 99244-6595 
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Art. 3º - Determinar a fixação da presente no átrio do Fórum da Comarca, bem como, encaminhar 
cópia ao Ministério Público, Ordem dos Advogados do Brasil, Defensoria Pública, Delegacia 
Municipal, Delegacia Regional, Comando da Polícia Militar. 

 
Art. 4° - Esta Portaria entra em vigor a partir de sua publicação. Publique-se. Cientifique-se e 
Cumpra-se.  
 
Chapada dos Guimarães, 14 de dezembro de 2017 
 
 
Marco Antonio Canavarros dos Santos 
Juiz de Direito Diretor do Foro 
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ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE MIRASSOL D’OESTE 
 
PORTARIA Nº 128/2017- CA 
 
 
A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DOUTORA EDNA EDERLI COUTINHO, 
MMª. JUÍZA DE DIREITO DIRETORA DO FORO DESTA COMARCA DE 
MIRASSOL D’ OESTE, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E NA 
FORMA DA LEI; 

 
 

CONSIDERANDO os termos da Resolução n. 244/2016, editada pelo Conselho 

Nacional de Justiça, que dispõe sobre a regularização do expediente forense no 

período natalino e da suspensão dos prazos processuais; 

CONSIDERANDO, ainda, as Resoluções n. 71/2009 e n. 152/2012 do Conselho 

Nacional de Justiça, que regulamenta os plantões judiciais de primeiro e segundo graus 

de jurisdição; 

CONSIDERANDO que a Resolução n. 18/2014-TP estipula que durante o recesso 

forense entre o dia 20 de dezembro a 6 de janeiro, os Juízes de Direito poderão 

estabelecer escalas de trabalho em regime de plantão durante tal período, para 

assegurar a continuidade dos serviços; 

CONSIDERANDO o Provimento n. 17/2017-CM, que determina que o recesso 

forense funcione no sistema de plantão judicial, bem como, suspende os prazos 

processuais; 

CONSIDERANDO a Portaria n. 709/2017-PRES, que estabelece o horário de 

expediente no Tribunal de Justiça e nas Comarcas do Estado de Mato Grosso durante 

o recesso forense; 

CONSIDERANDO a Portaria 662/2017- PRES, que estabelece a escala de Plantão 

dos Juízes da Primeira Instância durante o recesso forense; 

CONSIDERANDO a necessidade de normatizar o plantão judicial da Comarca de 

Mirassol D’Oeste, no que se refere a unidades judiciais e administrativas, bem como, 

aos servidores e estagiários; 
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R E S O L V E : 
 

Art. 1º. Convocar os Gestores Judiciários, Analistas Judiciários, Técnicos Judiciários, 

Auxiliares Judiciários, Oficiais de Justiça e Estagiários que integrarão a escala de 

plantão judicial, no recesso forense, compreendido de 20/12/2017 à 06/01/2018, 

ficando vinculados à Juíza de Direito plantonista, na ordem estabelecida no quadro do 

Anexo I. 

§ 1º. O servidor plantonista responsável pelo recebimento dos expedientes, durante 

todo o recesso forense, escalados conforme portarias do plantão Judiciário e Anexo I 

desta portaria, somente em dias úteis do recesso, permanecerá acompanhado de um 

servidor e dois estagiários, na forma estabelecida, também, no Anexo I. 

§ 2º. Durante o recesso forense, os servidores plantonistas ficarão presentes no 

recinto do Fórum, em dias úteis, no horário das 13 às 1 8 horas e nos sábados, 

domingos e feriados das 13 às 17 horas. 

§ 3º. Os Oficiais de Justiça convocados para o plantão no recesso forense, conforme 

artigo 1º, permanecerão de sobreaviso, para cumprimento das medidas advindas no 

período do recesso, em atendimento da Juíza plantonista, o qual deverá ser contatado 

pelo servidor plantonista,  bem como, caso seja necessário, levar as cargas dos 

processos ao Ministério Público e Defensoria Pública. 

§ 4°. Considerando que a Magistrada Plantonista do recesso necessita do 

acompanhamento da servidora Cleusa Roberto do Carmo, Gestora da Secretaria da 1ª 

Vara, e das Assessoras Daniela Bonfim Castilho Motta, Assessora de Gabinete I e 

Amanda Chaves Macedo, Assessora de Gabinete II, ficam as mesmas convocadas, 

para laborarem durante o recesso forense, na ordem estabelecida no quadro do Anexo 

I. 

§ 5º Os estagiários lotados no Gabinete da 1ª Vara exercerão suas funções junto ao 

referido setor, ficando a disposição da Juíza de Direito plantonista, na ordem 

estabelecida no quadro do Anexo I. 
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Art. 2°. Dispensar os demais servidores, estagiários e voluntários das unidades 

judiciais, durante o período de recesso. 

§ 1°. Será mantido na Secretaria da cada Vara e Juizado um servidor em regime de 

sobreaviso, para atendimento exclusivo da Juíza plantonista, se houver necessidade, 

visando garantir o atendimento aos casos urgentes, novos ou em curso, no plantão, 

conforme estabelecido no Anexo II. 

§ 2º. Será mantido, também, de sobreaviso um Agente da Infância e Juventude, 

conforme estabelecido no Anexo II, para os casos necessários em atendimento da 

Juíza plantonista, o qual deverá ser contatado pelo servidor plantonista, se houver 

necessidade. 

§ 3º Será mantido, igualmente, em sistema de sobreaviso um servidor da Central de 

Distribuição, para expedição das certidões criminais necessárias para instruir pedidos 

de liberdade, conforme estabelecido no Anexo II. 

§ 4º. Será mantido, da mesma forma, de sobreaviso, a Assistente Social ou Psicóloga 

do Juízo, para os casos necessários em atendimento da Juíza plantonista, as quais 

deverão ser contatadas pelo servidor plantonista, se houver necessidade, conforme 

estabelecido no Anexo II. 

§ 5º. O sistema de sobreaviso determinado compreende que o servidor ficará, em 

tempo integral, à disposição da Juíza plantonista, podendo ser chamado ao Fórum, 

quando solicitado, para promover o acesso aos autos de origem em que houver 

demanda de plantão judicial, sendo atribuição do plantonista o cumprimento das 

decisões exaradas em período de recesso forense e, no caso dos Agentes da Infância e 

Juventude a atribuição dada pelo Juiz Plantonista que deverá ser inerente à sua função. 

Art. 3º. O servidor plantonista, ao término do seu plantão da escala, elaborará a ata de 

ocorrências e entregará cópia ao próximo plantonista, juntamente com o aparelho de 

celular funcional, bem como, os processos, por meio de carga no sistema Apolo. 

§ 1º. O último servidor plantonista ficará responsável pelo protocolo dos processos e 

de todo o expediente recebido no plantão, devolução do aparelho celular e ainda, cada 
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servidor plantonista deverá protocolar na Central de Administração a ata do plantão, 

no próximo dia útil, após o recesso forense. 

§ 2º. A ata mencionada no parágrafo anterior deverá constar o nome de todos que 

participaram efetivamente do plantão, inclusive, dos Assessores de Gabinete que se 

fizerem presente no recinto do Fórum, para o fim específico de averbação de créditos 

de horas. 

Art. 4º. Os Servidores responsáveis pelas unidades judiciais que integrarão a escala de 

plantão deverão retirar os materiais necessários para o trabalho (papel, caneta, lápis, 

selos de autenticidade, etc), na Central de Administração, até o dia 19/12/2017. 

Art. 5º. Os servidores convocados para o plantão durante o recesso forense deverão, 

obrigatoriamente, registrar o seu ponto no relógio biométrico, para que sejam 

computadas as horas trabalhadas em seu banco de horas, caso contrário, as horas não 

serão creditadas. 

Art. 6º. Os servidores da Central de Administração não farão parte da escala de 

Plantão Judiciário do recesso forense, no entanto, ficam escalados para trabalhar 

durante todo o período, para finalizar os trabalhos do exercício de 2017, na ordem 

estabelecida no quadro do Anexo III. 

Art. 7º. Os servidores lotados na Central de Distribuição em razão da necessidade de 

conclusão de alguns trabalhos deverão laborar no período de 20 a 29/12/2017, na 

ordem estabelecida no quadro do Anexo III. 

Art. 8º. No dia 19/12/2017, o horário de expediente será das 08 às 15 horas, 

conforme já estabelecido pela Portaria nº 709/2017-PRES. 

§ 1º. Os servidores que atualmente fazem o primeiro horário de expediente (das 12 às 

18h), deverão ingressar ao trabalho às 08 horas, encerrando o seu expediente às 14 

horas e quanto aos servidores que fazem atualmente o segundo horário de expediente 

(das 13 às 19h), deverão ingressar ao trabalho às 09 horas, encerrando o seu 

expediente às 15 horas. 

§ 2º. Os servidores ocupantes de cargos comissionados e função de confiança deverão 

cumprir o horário de forma integral, conforme estabelece o artigo 8º. 
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§ 3º. Os estagiários deverão cumprir o horário de expediente das 08 horas às 14 horas 

ou das 09 horas às 15 horas de acordo com a conveniência do setor no qual o 

estagiário estiver lotado. 

Art. 9º. Publique-se, remetendo cópia desta Portaria à Presidência do Tribunal de 

Justiça, à Diretoria Geral do TJMT e a Corregedoria-Geral de Justiça, bem como, aos 

servidores e magistrados, por e-mail funcional. 

Cumpra-se. 

Mirassol D’ Oeste, 13 dezembro de 2.017. 
 
 

Edna Ederli Coutinho 
Juíza de Direito Diretora do Foro 
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ANEXO I 
 

ESCALA DE PLANTÃO RECESSO FORENSE - MIRASSOL D' OESTE 
20/12/2017 A 06/01/2018 

           DI
A   SERVIDOR(A) 

OFICIAL DE 
JUSTIÇA ESTAGIÁRIO(A) 

20 Quarta  

Sônia Barboza Silva de 
Paula Lúcio M. Leite Lindote Bianca Conceição 

Modesto 
Lucimeire Monaski 
Friozi 99935-8806 Gabriel Edmundo C. 

da Silva 

21 Quinta 

Sônia Barboza Silva de 
Paula Lúcio M. Leite Lindote Bianca Conceição 

Modesto 
Lucimeire Monaski 
Friozi 99935-8806 Gabriel Edmundo C. 

da Silva 

22 Sexta 
Odete Pereira da Cunha Lúcio M. Leite Lindote Bianca Conceição 

Modesto 
Jucinei Aparecida G. do 
Carmo 99935-8806 Gabriel Edmundo C. 

da Silva 

23 Sábado Maria Regina de Lázari 
Onório Lúcio M. Leite Lindote   

24 Domin
go  

Caroline da Silva Cruz 
de Sá Adelson José de Matos   

25 Feriad
o 

Caroline da Silva Cruz 
de Sá Adelson José de Matos   

26 Terça 

Nilcéia Ap. C. de 
Castilho Adelson José de Matos Bianca Conceição 

Modesto  
Eliete Divina de Melo da 
Silva 99973-5642 Karoline M. Feltrin da 

Silva 

27 Quarta  

Nilcéia Ap. C. de 
Castilho Adelson José de Matos Gabriel Edmundo C. 

da Silva  

Anésia Friozo 99973-5642 Karoline M. Feltrin da 
Silva 

28 Quinta 
Mayla Gimenes de Melo Luiz Carlos Rodrigues Gabriel Edmundo C. 

da Silva  

Lourdes Barbi Queiroz 99973-8533 Karoline M. Feltrin da 
Silva 

29 Sexta 
Mayla Gimenes de Melo Luiz Carlos Rodrigues Abraão Paracatu Vieira       

Isabel Soratto de Castro 99973-8533 Karoline M. Feltrin da 
Silva 

30 Sábado Eliete Lopes de Lima 
Machado Luiz Carlos Rodrigues   

31 Domin
go  

Cleusa Roberto do 
Carmo Luiz Carlos Rodrigues   

1 Feriad
o 

Cleusa Roberto do 
Carmo 

Reginaldo Pereira 
Fassaluci   

2 Terça Luiz Flávio dos Reis Reginaldo Pereira Abraão Paracatu Vieira       
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Lemes Fassaluci 

Lindomar Rodrigues da 
Silva 99993-7366  Laire Katihelle de P. 

Pereira 

3 Quarta  

Luiz Flávio dos Reis 
Lemes 

Reginaldo Pereira 
Fassaluci Abraão Paracatu Vieira       

Glaucia H. M. 
Fernandes 99993-7366  Laire Katihelle de P. 

Pereira 

4 Quinta 

Luiz Flávio dos Reis 
Lemes 

Mario Rodrigues Lima 
Júnior Abraão Paracatu Vieira       

Francisca Deraldina de 
Jesus   99996-8701 Laire Katihelle de P. 

Pereira 

5 Sexta 

Ordalice Barbizani 
Pereira 

Mario Rodrigues Lima 
Júnior Abraão Paracatu Vieira       

Paulo Roberto Galeano 99996-8701 Laire Katihelle de P. 
Pereira 

6 Sábado Kátia Fernanda Pereira 
Moretti 

Mario Rodrigues Lima 
Júnior   

PERÍODO SETOR SERVIDOR(A)   
20 a 22/12, 
26 a 
29/12/17 e 
02 a 
05/01/18 

Secretaria da 1ª Vara Cleusa Roberto do 
Carmo Gestora Judiciária  

20/12/17 a 
06/01/18 Gabinete da 1ª Vara Daniela Bonfim 

Castilho Motta Assessora Gabinete I 

20/12/17 a 
06/01/18 Gabinete da 1ª Vara Amanda Chaves 

Macedo Assessora Gabinete II 

20 a 22/12, 
26 e 
27/12/17 

Gabinete da 1ª Vara Lucas Rodrigues 
Muniz Estagiário  

28 e 
29/12/17 e 
02 a 
05/01/18 

Gabinete da 1ª Vara Wirdino Lauro França Estagiário  
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ANEXO II 
 

ESCALA DE PLANTÃO SOBREAVISO RECESSO FORENSE - MIRASSOL D' OESTE 
20/12/2017 A 06/01/2018 

           DIA   SETOR SERVIDOR(A) TELEFONE 

20 Quarta  

Secretaria da 1ª Vara  Cleusa Roberto do Carmo 99985-1011 

Secretaria da 3ª Vara  Luiz Flávio dos Reis Lemes 99905-4455 

Secretaria do Juizado 
Especial Mayla Gimenes de Melo 98131-2533 

21 Quinta 

Secretaria da 1ª Vara  Cleusa Roberto do Carmo  99985-1011 

Secretaria da 3ª Vara  Luiz Flávio dos Reis Lemes 99905-4455 

Secretaria do Juizado 
Especial Mayla Gimenes de Melo 98131-2533 

22 Sexta 

Secretaria da 2ª Vara   Caroline da Silva Cruz de Sá 99623-0507 

Secretaria da 3ª Vara   Luiz Flávio dos Reis Lemes    99905-4455 

Secretaria do Juizado 
Especial Mayla Gimenes de Melo 98131-2533 

26 Terça 

Secretaria da 1ª Vara   Cleusa Roberto do Carmo    99985-1011 

Secretaria da 2ª Vara   Sônia Barboza Silva de Paula  99902-9206 

Secretaria da 3ª Vara Luiz Flávio dos Reis Lemes  99905-4455 

27 Quarta  

Secretaria da 1ª Vara   Cleusa Roberto do Carmo    99985-1011 

Secretaria da 2ª Vara   Sônia Barboza Silva de Paula  99902-9206 

Secretaria da 3ª Vara Luiz Flávio dos Reis Lemes  99905-4455 

28 Quinta 

Secretaria da 1ª Vara   Cleusa Roberto do Carmo    99985-1011 

Secretaria da 2ª Vara   Lucimeire Monaski Friozi  99641-0045 

Secretaria da 3ª Vara Luiz Flávio dos Reis Lemes  99905-4455 

29 Sexta 

Secretaria da 1ª Vara   Cleusa Roberto do Carmo    99985-1011 

Secretaria da 2ª Vara   Lucimeire Monaski Friozi  99641-0045 

Secretaria da 3ª Vara Luiz Flávio dos Reis Lemes  99905-4455 
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2 Terça 

Secretaria da 1ª Vara   Cleusa Roberto do Carmo     99985-1011 

Secretaria da 2ª Vara Kátia Fernanda Pereira 
Moretti 99956-9895 

Secretaria do Juizado 
Especial 

Nilcéia Aparecida C. de 
Castilho  99614-5895 

Central de Distribuição Daniel Ricardo de Souza 99618-3083 

3 Quarta  

Secretaria da 1ª Vara   Cleusa Roberto do Carmo     99985-1011 

Secretaria da 2ª Vara Kátia Fernanda Pereira 
Moretti 99956-9895 

Secretaria do Juizado 
Especial 

Nilcéia Aparecida C. de 
Castilho  99614-5895 

Central de Distribuição Juares Pereira Leite  99628-1040 

4 Quinta 

Secretaria da 1ª Vara Cleusa Roberto do Carmo     99985-1011 

Secretaria da 2ª Vara Kátia Fernanda Pereira 
Moretti  99956-9895 

Secretaria do Juizado 
Especial Ordalice Barbizani Pereira   99956-3575 

Central de Distribuição Juares Pereira Leite  99628-1040 

5 Sexta 

Secretaria da 1ª Vara   Cleusa Roberto do Carmo    99985-1011 

Secretaria da 2ª Vara   Caroline da Silva Cruz de Sá  99623-0507 

Secretaria da 3ª Vara Luiz Flávio dos Reis Lemes  99905-4455 

Central de Distribuição Juares Pereira Leite  99628-1040 

PERÍODO SETOR SERVIDOR(A) TELEFONE 

20 a 22/12 e 
26 a 27/12/17 Serviço Psicossocial Deize de Jesus G. de 

Carvalho 99609-8711 

28 e 29/12/17 
e 02 a 

05/01/18 
Serviço Psicossocial Lílian Keli Pereira 99903-8952 

20 a 22 e 
26/12/17 

Central de Apoio 
Profissional (Agente da 
Infância e Juventude) 

Nilson Soratto 99938-5121 

27 a 29/12/17 
Central de Apoio 
Profissional (Agente da 
Infância e Juventude) 

José Aparecido Ribeiro  99905-0155 
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02 a 05/01/18 
Central de Apoio 
Profissional (Agente da 
Infância e Juventude) 

Elias Rodrigues Machado  99911-2417 

            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

           ANEXO III 
 

ESCALA RECESSO FORENSE - MIRASSOL D' OESTE 
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CENTRAL DE ADMINISTRAÇÃO E CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO 
20/12/2017 A 06/01/2018 

 
          CENTRAL DE ADMINISTRAÇÃO  

PERÍODO  SERVIDOR(A) ESTAGIÁRIO(A) 

20, 21 e 22/12/2017 

Fermino Castilho Junior Tassila Mayara S. do Carmo 

Edislaine Candido Costa Lucas Henrique R.da Silva 

Edmilson Barbosa da Silva   

26,27, 28 e 29/12/2017 
Fermino Castilho Junior Tassila Mayara S. do Carmo 

Edmilson Barbosa da Silva   

02, 03, 04, 05/01/2018 Edislaine Candido Costa Lucas Henrique R.da Silva 

05/01/2018 Eunice Ricardo de Souza 
 CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO 

20 a 22 e 26 a 29/12/2017 

Daniel Ricardo de Souza  

Juares Pereira Leite  

Pedro Gonçalves  
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ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE POXORÉU 
 

 
EDITAL N. 009/2017-DF 

 

A Excelentíssima Senhora Doutora MYRIAN PAVAN SCHENKEL, MM. Juíza de Direito 
Diretora do Foro da Comarca de Poxoréu, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições 
legais; 
 
Torna pública RESULTADO Processo Seletivo para Credenciamento de Conciliador para o 
Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania CEJUSC da Comarca de Poxoréu.MT, 
realizado na data de 03.12.2017. 

 
N. INSC. NOME DO CANDIDATO PONTUAÇÃO SITUAÇÃO 

017 ADRIANO SOUZA PAULINO 90,00 APROVADO 
024 PALOMA FABRÍCIA OLIVEIRA 86,00 CLASSIFICADO 
021 WANA FERREIRA MACIEL 84,00 CLASSIFICADO 
018 FERNANDA KELLEN OLIVEIRA VIEIRA 76,00 CLASSIFICADO 
008 LOISE FLÁVIA DE ALMEIDA SCHIO 76,00 CLASSIFICADO 
014 ALEXANDRO ALVES DE SOUZA 74,00 CLASSIFICADO 
016 ANDREZA FERNANDES LIMA 72,00 CLASSIFICADO 
011 DENISVALDO APARECIDO BULHÕES 70,00 CLASSIFICADO 
009 JOÃO VITOR SENA NOGUEIRA LUNA 70,00 CLASSIFICADO 
019 JOYCIMARY BATISTA CARLOTTO 66,00 CLASSIFICADO 
012 ROSIELLY PEREIRA DE MATOS 64,00 CLASSIFICADO 
001 GLEYDSON ALMEIDA VASCONCELOS 60,00 CLASSIFICADO 
020 WEILA FERREIRA MACIEL 60,00 CLASSIFICADO 
003 MARCOS VINICIUS DA SILVA XAVIER 58,00 CLASSIFICADO 
004 ANNIE SOFIA SOL DA SILVA 56,00 CLASSIFICADO 

 
E para que chegue ao conhecimento de todos os interessados determinou a MM Juíza de Direito 
Diretora do Fórum da Comarca de Poxoréu.MT, que se expedisse o presente Edital, que será 
afixado no átrio do Fórum e publicado no Diário da Justiça do Estado de Mato Grosso. 
 
Poxoréu.MT, 15 de dezembro de 2017 
 
 
MYRIAN PAVAN SCHENKEL 
Juíza de Direito Diretora do Foro 
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ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE VILA RICA 
 

 
EDITAL Nº 009/2017 - DF 
 
O Doutor Carlos Eduardo de Moraes e Silva, MM. Juiz Substituto, Diretor do Foro e 
Coordenador do Centro Judiciário de Solução de Conflito e Cidadania – CEJUSC, nesta 
Comarca de Vila Rica, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais,  
 
Em conformidade com o Edital nº 007/2017, Torna publico GABARITO OFICIAL do 

PROCESSO SELETIVO para CREDENCIAMENTO DE CONCILIADOR do CEJUSC, 

no âmbito da Comarca de Vila Rica, na forma predisposta no anexo I deste edital: 

Vila Rica – MT, 11 de dezembro de 2017. 

 

Carlos Eduardo de Moraes e Silva 

Juiz Substituto 

ANEXO I 

 

EDITAL N. 007/2017 - TESTE SELETIVO PARA CREDENCIAMENTO DE 

CONCILIADOR(A) DO CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS E 

CIDADANIA – CEJUSC – DA COMARCA DE VILA RICA-MT. 

GABARITO OFICIAL 

 

1 -  B 

2 - D 

3 –  B 

4 –  C 

5 –  B 

6 –  E 

7 –  E 

8 –  A 

9 -  C 

10 –  C 

11 -  E 

12 -  A 

13 -  B 

14 -  A 

15 -  E 

16 -  D 

17 -  A 

18 -  D 

19 - A 

20 -  A 

21 -  C 

22 -  B 

23 -  C 

24 -  B 

25 - D 

26 - A 

27 - A 

28 - E 

29 - E 

30 - C 

31 - D 

32 - B 

33 - E 

34 - A 

35 - C 

36 - D 

37 - E 

38 - C 

39 - A 

40 - C 

41 - D 

42 - C 

43 - D 

44 - D 

45 - D 

46 - B 

47 - E 

48 - D 

49 - C 

50 - D 
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ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE PORTO DOS GAÚCHOS 
 
 
PORTARIA Nº 60/2017/DF 
 
O Doutor RICARDO NICOLINO DE CASTRO, MM. Juiz de Direito e Diretor do 
Fórum da Comarca de Porto dos Gaúchos, Estado de Mato Grosso, no uso de suas 
Atribuições Legais, etc… 
 
 CONSIDERANDO a edição do Provimento nº 17/2017-CM, datado de 13 de novembro 
de 2017 que dispõe sobre o Recesso Forense, Período do Plantão Judiciário de 20 de 
dezembro de 2017 a 06 de janeiro de 2018 e Suspensão dos prazos processuais; 
 
CONSIDERANDO os termos da Portaria nº 709/2017-PRES, datada de 22 de novembro 
de 2017, que estabelece o horário de expediente do Tribunal de Justiça e das Comarcas do 
Estado de Mato Grosso no período de 20 de dezembro de 2017 a 6 de janeiro de 2018 
(Recesso Forense), das 13:00  às 18:00  horas; 
 
Considerando a necessidade de normatizar a escala de servidores que atenderão durante o 
plantão judiciário desta Comarca de Porto dos Gaúchos. 
 
R E S O L V E: 
 
Art.1º - CONVOCAR os Senhores Servidores que integrarão a escala de Plantão 
Judiciário no recesso forense. 
 
Art. 2º - FIXAR o horário de expediente das 13 às 18 horas, no período de 20.12.2017 a 
07.01.2018, em virtude de recesso forense e estabelecer a escala de plantão dos servidores 
desta Comarca, conforme segue:  

 
PERIODO JUIZ TELEFONE 

27.12.2017 a 07.01.2018 Dr. Ricardo Nicolino de Castro 
 

Tel. (65)-99641-7953 
Tel. (66) 99215-0225 

 
PERIODO OFICIAL DE JUSTIÇA TELEFONE 

20 a 22.12.2017  
23.12.2017 a 07.01.2018 
 

Guisela Isernhagen Tonholo 
Anelize Grun 

Tel.( 66) –98402-1736 
Tel. (66) - 98443-2693 

 
 

PERIODO 
 

            GESTOR 
JUDICIARIO/SUBSTITUTO 

TELEFONE 

20, 21 e 22/12/2017 
23, 24 e 25/12/2017 
26, 27 e 28/12/2017 
29, 30, 31/12/17 e 01//01/18 

Sirlei de Oliveira 
Guisela IsernhagenTonholo 
Aparecida L.M. de Sousa 
Dulcinéia dos Santos Morimã 

(66) - 99283-0667 
(66) - 99283-0667 
(66) - 99283-0667 
(66) - 99283-0667 
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02, 03 e 04/01/2018 
03, 04 e 05/01/2018 
05 a 07/01/2018 

Vânia C.Machado. Blau 
Tânia Andrade Guimarães 
Rogério D. do  Nascimento 

(66) - 99283-0667 
 
(66) - 99283-0667 

 
PERIODO CENTRAL DE 

ADMINISTRAÇÃO 
TELEFONE 

20 a 21.12.2017  
22, 26, 27, 28 ,29/12/2017 e  
02 a  04.01.2018 
 

Marli Trento  
Nair Rezer 

Tel. (66) - 98446-4662 
Tel. (66) – 98435-9750 

 
Publique-se, registre-se e cumpra-se, dando ciência aos Servidores Plantonistas, 
remetendo-se cópia à Diretoria-Geral, à Presidência do Tribunal de Justiça e à 
Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso. 

 
Porto dos Gaúchos/MT, 13 de Dezembro de 2017. 

 
RICARDO NICOLINO DE CASTRO 
Juiz de Direito e Diretor do Foro 
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ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE SAPEZAL 
 
P O R T A R I A  N.º 076/2017-DF 
 
O EXMO. SENHOR DR. CONRADO MACHADO SIMÃO MM. JUIZ DE DIREITO E 
DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE SAPEZAL, ESTADO DE MATO GROSSO, NO 
USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,  
 
CONSIDERANDO a edição do Provimento nº 17/2017-CM, com fundamento em seu art. 3º, que 
trata do recesso forense no período de 20 de dezembro de 2017 a 06 de janeiro de 2018;  
CONSIDERANDO o disposto na Portaria nº 662/2017-PRES, que estabelece a escala de Plantão 
dos Juízes da Primeira Instância deste Estado, durante o recesso forense; 
 
CONSIDERANDO o requerimento dos servidores, solicitando alteração na escala de plantão nos 
dias 23 e 27 de dezembro de 2017; 
 
RESOLVE: 
 
ALTERAR a escala de plantões do mês de DEZEMBRO/2017 e do Recesso Forense como 
abaixo relacionado: 
 

JUÍZES, GESTORES E OFICIAIS DE JUSTIÇA 
DATA JUIZ GESTOR(A) OF. JUSTIÇA 

01/12 (19h) 
a 
04/12 (12h) 

Dra. Leilamar Aparecida 
Rodrigues 
(2ª Vara Tangará da Serra) 
 

Ana Aparecida Cebalho Ítalo Rodrigues da 
Cunha Neto  

07/12 (19h) 
a 
11/12 (12h) 

 
Dr. Anderson Gomes 
Junqueira 
(3ª Vara Tangará da Serra 
 

Élcio Alves Francisco José 
Medeiros Menezes 

15/12 (19h) 
a 
18/12 (12h) 

Dr. Flávio Maldonado de 
Barros  
(1ª Vara Cível Tangará da 
Serra) 
 

Elza Batista Rodrigues Ítalo Rodrigues da 
Cunha Neto 

 
JUIZ QUE RESPONDERÁ PELA COMARCA NO RECESSO FORENSE 

DATA JUIZ GESTOR(A) OF. JUSTIÇA 
 
19/12/17  

Dr. Conrado Machado 
Simão 
(Vara Única de Sapezal) 
 
19/12 - 15h 
a 

 
Marlene Staut Romera 
 
19/12/17 - 15h 
a 
22/12/17 - 19h 
 

 
 
 
 
 
Francisco José 
Medeiros Menezes  

20/12/17  

21/12/17  
 
22/12/17 
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23/12/17  
 

27/12 - 19h 
 

Ana Aparecida Cebalho 
22/12/17 - 19h 
a 
23/12/17 - 19h 

19/12/17 - 15h 
a 
29/12/17 - 19h 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

24/12/17  
 

 
Remilson Fabio de Moraes 
23/12/17 - 19h 
a 
26/12/17 - 19h 
 

25/12/17  
 

26/12/17  
 

Marlene Staut Romera 
26/12/17 - 19h 
a 
27/12/17 - 19h 
 
Ana Aparecida Cebalho 
27/12/17 - 19h 
a 
29/12/17 - 19h 

27/12/17  
 
28/12/17  
 

Dr. Arom Olímpio Pereira 
(2ª Vara Barra do Bugres) 
27/12/17 - 19h 
a 
08/01/18 - 12h 
 

29/12/17  
 

30/12/17 
 Élcio Alves 

29/12/17 - 19h 
a 
01/01/18 - 19h 
 

Ítalo Rodrigues da 
Cunha Neto 
29/12/17 - 19h 
a 
08/01/18 - 12h 
 

31/12/17 
 
01/01/18  
 
02/01/18 
 Elza Batista Rodrigues 

01/01/18 - 19h 
a 
04/01/18 - 19h 

03/01/18  
 
04/01/18 
 
05/01/18 
 Bárbara Sabioni V. 

Tenroller 
04/01/18 - 19h 
a 
08/01/18 - 12h 

06/01/18 
 
07/01/18 
 
08/01/18  
 
 

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se. 
 
Afixando-se cópia desta no átrio do Fórum, e remetendo-se à E. Corregedoria Geral da Justiça, à 
Promotoria, Defensoria Pública e OAB/MT local. 
 
Sapezal, 15 de dezembro de 2017. 
 
Conrado Machado Simão 
Juiz de Direito e Diretor do Foro 
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ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 
COMARCA DE VERA 

 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DA LISTAGEM PRELIMINAR DOS JURADOS PARA O 
ANO DE 2018 
 
O Doutor Juliano Hermont Hermes da Silva Juiz de Direito e Presidente do Tribunal 
do Júri da Comarca de Vera, na forma da lei etc. 

 
FAZ SABER, a todos quanto o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem, que, 
neste Juízo da Vara Única da Comarca de Vera, os cidadãos abaixo relacionados foram 
alistados para compor a lista geral definitiva de Jurados para o ano de 2018, nos termos do 
dos art. 425 e art. 426, ambos do Código de Processo Penal, dos quais serão sorteados 
aqueles que figurarão como jurados e suplentes nas reuniões periódicas e extraordinárias do 
Tribunal do Júri. 

 
Lista Geral: 

   
1 Adalto de Souza, Empresário Rua Lima, nº 1758, Centro 
2 Alessandro Miotto Av. Estados Unidos nº 2024, Centro 
3 Alexandra Maria Lavarda, Téc. Adm. Educacional Av. Nicaragua nº 2024 
4 Aline Inês Panosso, Autônoma Av. La Paz nº 1662, Centro 
5 Alini Graziella Capelari, Assistente C. Administrativo Rua Panamá nº 1081, Centro 
6 Ana Carolina Pereira da Silva, func. Banco Sicredi Av. La Paz nº 1662, Centro 
7 Ana Claudia Carvalho, Secretária Escolar Rua Euclides da Cunha nº 1046, P. I. 
8 Ana Cristina Dominelli Silles Rua Chile nº 2625, Centro 
9 Ana Lucia Coelho, Téc. Adm. Educacional Av. Nicaragua nº 2024 
10 Ana Pagnussat Dassi, Empresária Av. Otawa, nº 1788, Centro 
11 Araceli Dal Agnol, Tesoureira Av. brasil nº 1541, Centro 
12 Beatriz Boeing Tarca, Estudante Av. La Paz nº 1358, Centro 
13 Bianca Novo Monquelate Rua Buenos Aires nº 1759, Esperança 
14 Clarice Dalpasquale de Amorim, Chefe Dpt Programas Rua Santiago nº 1700, Centro 
15 Clarice Schett Calgaro, Professora Rua Costa Rica nº 1737, Centro 
16 Cláudia Regina Aires Gomes, Professora Av. Nicaragua nº 3004, Sol Nascente 
17 Crecilene Ap. dos Santos Xavier, Assistente C. Adm. Av. Nicarágua nº 1887, Centro 
18 Devani Aparecido Rodrigues Torres, Bancário Av. Nicarágua nº 2001, Centro 
19 Divanilda Andrade Malcher, Professora Rua Rotary Internacional nº 1700, VN 
20 Drieli De Liberali Fruhauf Av. Estados Unidos nº 2369, Centro 
21 Edinéia Schenkel, Do lar Rua Bolívia nº 2222, Centro 
22 Eduardo Santos Amorim Rua Santiago nº 1470, Centro 
23 Elaine Maria Calgaro Tibola, Professora Rua Equador nº 2685, Centro 
24 Elena Medeiros, Administradora Av. Padre Antonio nº 1914, Centro 
25 Elza Ventura Porfírio, Monitora de Creche Rua Guatemala nº 2363, Centro 
26 Eriberto Silva, Fiscal de Tributos Av. Caracas nº 2127, Centro 
27 Euclides Gerin, Motorista de Transporte Escolar Rua Quito nº 1378, Sol Nascente 
28 Eva Sutil Nardo Rua Bolívia nº 3019, Sol Nascente 
29 Evandra Amaral Anacleto, Chefe Divisão Rua Haiti nº 2974, Sol Nascente 
30 Felipe de Moura Eickhoff Av. Nicaragua nº 1640, centro 
31 Fernanda Inês Roos, Secretária de Transportadora Av. Manágua nº 1774, Centro 
32 Flavia Friedrich, Empresária Av. Managua, nº 1484, Centro 
33 Francisco Nascimento Angelino, Vidraceiro Rua Haiti nº 2896, Centro 
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34 Graciela Teresinha Nicoli, Professora Rua Paraguai nº 2108, Sol Nascente 
35 Gustavo Alfredo Nunes Ficagna Rua Chile nº 1759, Centro 
36 Iliete Rodrigues Gracino, Professora Av. Nicaragua nº 2024 
37 Ismara Gubert, Do lar Rua Chile nº 1989, Centro 
38 Jhonatas Ribeiro da Silva Av. Manágua nº 2160, Centro 
39 Joel Stanazio Pereira, Diretor da Rádio Tropical  Rua Paraguai nº 1946, Sol Nascente 
40 Jonas Andrade, Chefe Dpt. Transporte Escolar Av. Padre Antonio nº 1701, Centro 
41 José Lindomar Correa, Pedreiro Rua Guatemala nº 3066 
42 Jucineide Amorin da Costa Rua Haiti nº 3132, Sol Nascente 
43 Juliana Ertel Webler, Contadora Rua Santiago nº 1495, Centro 
44 Juliane Pretto Rombaldi, Funcionária Pública Av. Brasil nº 1997, Centro 
45 Juliano Augusto Donatti, Professor Rua Costa Rica nº 1812, Centro 
46 Kalebe Gonçalves, Monitor Escolar Rua Equador nº 2595, Centro 
47 Leandro Schleicher, Funcionário Público Rua Guatemala nº 759 
48 Leocimar Regina Romani Caldeira, Administradora Rua Montevideo nº 1472, Centro 
49 Lisandra Siqueira Ribas, Empresária Rua Assunção, nº 1681, Esperança 
50 Lucinéia Schell, Téc. Adm. Educacional Av. Nicaragua nº 2024 
51 Luiz Felipe Dominelli Silles, Chefe Dpt Convênios Rua Chile nº 2625, Centro 
52 Manoel dos Santos, Professor Rua Chile, nº 1418, Centro 
53 Mara Prante Silva, Professora Rua Guatemala nº 1541, Esperança 
54 Marcia Cardoso, Comerciante Rua Chile nº 1828, Centro 
55 Maria Antelma dos Santos Bernini, Professora Rua Guatemala nº 1843, Centro 
56 Maria José Alves F. Marocco, Professora Av. Porto Rico nº 1933, Esperança 
57 Mariane Joana R. Wolfart, Prpfessora Av. Porto Rico nº 1486, Centro 
58 Marilei Hoffmann, Professora Rua Havana nº 1959, Sol Nascente 
59 Marisa Pescinelli Cavalcante Av. Porto Rico nº 1131, Esperança 
60 Marlene Teresinha Kroth, Professora Av. Porto Rico nº 1455, Centro 
61 Marli Vogt, Contadora Rua Jamaica nº 1812, Centro 
62 Mauricéia Ap. Souza Camilo, Professora Av. Manágua nº 1334, Centro 
63 Mercedez Zoz, Professora Rua Guatemala nº 2386, Centro 
64 Mirelle Havana Zago, Ouvidor Geral Rua Buenos Aires nº 1471, Esperança 
65 Mirian Elizete Martins de Oliveira, Técnico Alim. Escolar Rua Bolívia nº 2897, Sol Nascente 
66 Mirna Cesco. Comerciante Praça 13 de Maio nº 380, Centro 
67 Neuza Heemann Chernaki, Professora Rua Bolivia, nº 2353, Centro 
68 Noeli Maria Gato Kummer, Professora Av. Brasil nº 1478, Centro 
69 Noemi Fortunato M. Stanazio, Professora Av. Estados Unidos nº 2805, Sol Nasc, 
70 Osvaldir Marcolan, Afiador de serra fita Rua Assunção nº 1378, Esperança 2 
71 Pablo Junior Gonçales, Assistente C. Administrativo Rua Quito nº 1239, Sol Nascente 
72 Paloma Roos Rua Jamaica nº 1887, Centro 
73 Patrícia Aparecida dos Santos Rua Inês Girardello nº 1750, Vida Nova 
74 Patricia Uebel Muller, Professora Rua Geronimo Pereira Jr. Nº 1112 
75 Rafael Guedes Leal, Farmacêutico Rua Canadá nº 1971, Centro 
76 Raquel Pinheiro, Escritório C.Vale Rua Paraguai nº 1053, Sol Nascente 
77 Rejane Maria Galo, Psicóloga Rua Quito nº 1652, Centro 
78 Renata Regina Nemerski, Chefe Dpt. Contabilidade Av. Brasil nº 3019, Sol Nascente 
79 Renato Michel Dominelli, Operador de Maquina II Av. Managua, 1345, Centro 
80 Rhaissa Estevão, Engenheira Civil Prefeitura Municipal 07:00 às 13:00hs.  
81 Robson da Silva Freitas, Chefe Dpt. Tec. Inf. Em geral Rua Santiago (CRAS dia todo) 
82 Rodrigo Gomes Pinto, Chefe Dep de Cultura Av. Estados Unidos nº 2671, Centro 
83 Rosana Boaventura, Professora Rua Ignês Girardello nº 1620, V. Nova 
84 Rosane Comunello Pagnoncelli Rua Guatemala nº 3018, Sol Nascente 
85 Rosani Ely Bischoff, Costureira Rua Chile nº 1872, Centro 
86 Rozene Felisbino, Professora Rua Guatemala nº 2158, Centro 
87 Rubens José da Silva Neto, Chefe Dpt. Obras Rua Equador nº 2535, Centro 
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88 Samuel Raimundo da Silva, Chefe Dpt. Vigilância Amb. Av. Manágua nº 1440, Enio Pepino 
89 Sandra Jussara Arend, Apoio Adm. Educacional Av. Nicaragua nº 2024 
90 Sandra Regina Boeing, Autônoma Rua Canadá nº 1625, Centro 
91 Sandro Roberto Martines Leite, Professor Av. Nicarágua, nº 2024 
92 Sidnei Bonassina, Gerente de Madeireira Rua Uruguai nº 1515, Sol Nascente 
93 Silvana Lopes da Silva, Chefe Dpt. Regulação e agend. Rua Santiago nº 2111, Centro 
94 Sonia Leticia Ribeiro Danette, Do lar Rua Chile nº 1721, Centro 
95 Tania Regina Vaniski, Auxiliar Adminintrativo Rua Rotary Internacional nº 1650 
96 Thayciele Conceição dos Santos Rua Uruguai nº 1255, Sol Nascente 
97 Tierre Juliano Nespolo, Técnico em Agropecuária Av. Estados Unidos nº 1812, Centro 
98 Tiliana Norma B. da Padua, Professora Av. Nicaragua nº 2024 
99 Valdemar Antonio Frizzon, Autônomo Rua Chile nº 1977, Centro 
100 Valdir Camilo, Assistente de Controle Administrativo Av. Estados Unidos nº 1828, Centro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Conforme o disposto no § 2º, do artigo 426, do Código de Processo Penal, segue abaixo a 
transcrição dos artigos 436 a 446, todos do Código de Processo Penal: 

 
Da Função do Jurado 
Art. 436. O serviço do júri é obrigatório. O alistamento compreenderá os cidadãos maiores 
de 18 (dezoito) anos de notória idoneidade. 
§ 1o Nenhum cidadão poderá ser excluído dos trabalhos do júri ou deixar de ser alistado em 
razão de cor ou etnia, raça, credo, sexo, profissão, classe social ou econômica, origem ou 
grau de instrução. 
§ 2o A recusa injustificada ao serviço do júri acarretará multa no valor de 1 (um) a 10 (dez) 
salários mínimos, a critério do juiz, de acordo com a condição econômica do jurado.’ (NR) 
  
Art. 437. Estão isentos do serviço do júri: 
I - o Presidente da República e os Ministros de Estado; 
II - os Governadores e seus respectivos Secretários; 
III - os membros do Congresso Nacional, das Assembléias Legislativas e das Câmaras 
Distrital e Municipais; 
IV - os Prefeitos Municipais; 
V - os Magistrados e membros do Ministério Público e da Defensoria Pública; 
VI - os servidores do Poder Judiciário, do Ministério Público e da Defensoria Pública; 
VII - as autoridades e os servidores da polícia e da segurança pública; 
VIII - os militares em serviço ativo; 
IX - os cidadãos maiores de 70 (setenta) anos que requeiram sua dispensa; 
X - aqueles que o requererem, demonstrando justo impedimento.’ (NR) 
  
Art. 438. A recusa ao serviço do júri fundada em convicção religiosa, filosófica ou política 
importará no dever de prestar serviço alternativo, sob pena de suspensão dos direitos 
políticos, enquanto não prestar o serviço imposto. 
§ 1o Entende-se por serviço alternativo o exercício de atividades de caráter administrativo, 
assistencial, filantrópico ou mesmo produtivo, no Poder Judiciário, na Defensoria Pública, no 
Ministério Público ou em entidade conveniada para esses fins. 
§ 2o O juiz fixará o serviço alternativo atendendo aos princípios da proporcionalidade e da 
razoabilidade.’ (NR) 
  
‘Art. 439. O exercício efetivo da função de jurado constituirá serviço público relevante, 
estabelecerá presunção de idoneidade moral e assegurará prisão especial, em caso de crime 
comum, até o julgamento definitivo.’ (NR) 
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‘Art. 440. Constitui também direito do jurado, na condição do art. 439 deste Código, 
preferência, em igualdade de condições, nas licitações públicas e no provimento, mediante 
concurso, de cargo ou função pública, bem como nos casos de promoção funcional ou 
remoção voluntária.’ (NR) 
  
‘Art. 441. Nenhum desconto será feito nos vencimentos ou salário do jurado sorteado que 
comparecer à sessão do júri.’ (NR) 
  
‘Art. 442. Ao jurado que, sem causa legítima, deixar de comparecer no dia marcado para a 
sessão ou retirar-se antes de ser dispensado pelo presidente será aplicada multa de 1 (um) a 
10 (dez) salários mínimos, a critério do juiz, de acordo com a sua condição econômica.’ (NR) 
  
‘Art. 443. Somente será aceita escusa fundada em motivo relevante devidamente 
comprovado e apresentada, ressalvadas as hipóteses de força maior, até o momento da 
chamada dos jurados.’ (NR) 
  
‘Art. 444. O jurado somente será dispensado por decisão motivada do juiz presidente, 
consignada na ata dos trabalhos.’ (NR) 
  
‘Art. 445. O jurado, no exercício da função ou a pretexto de exercê-la, será responsável 
criminalmente nos mesmos termos em que o são os juízes togados.’ (NR) 
  
‘Art. 446. Aos suplentes, quando convocados, serão aplicáveis os dispositivos referentes às 
dispensas, faltas e escusas e à equiparação de responsabilidade penal prevista no art. 445 
deste Código.’ (NR)”. 

 
E para que chegue ao conhecimento de todos, mandou expedir o presente, que será fixado no 
lugar de costume, publicado na forma da Lei. Eu, Paula de Sá Pereira, Gestora Judiciária, que 
digitei e conferi a presente lista de jurados, que vai assinada pelo MM Juiz de Direito 
Presidente do Tribunal do Júri da Comarca de Vera-MT. 

 
                            Vera, 14 de novembro de 2017. 

 
 
 
Juliano Hermont Hermes da Silva 
Juiz de Direito e Presidente do Tribunal do Júri 
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